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ФРАГМЕНТЫ
ПАСТАРСКАГА ЛІСТА
КСЯНДЗА БІСКУПА
АЛЯКСАНДРА КАШКЕВІЧА
НА I НЯДЗЕЛЮ ВЯЛІКАГА
ПОСТУ 2015 ГОДА

Умілаваныя ў Хрысце Пану
Браты і Сёстры!
Як кожны год, у Папяльцовую сераду ў каталіцкім
Касцёле распачаўся літургічны перыяд Вялікага посту. На
працягу 40 дзён, прымаючы
цяжар навяртання, пакуты і
пакаяння, мы будзем духоўна
рыхтавацца да радаснага вызнання веры ва Уваскрослага
Хрыста падчас святкавання
Велікодных свят. Вялікі пост
– гэта асаблівы час ласкі, падораны нам Панам, каб мы
маглі адрадзіцца ўнутрана,
умацаваць сваю веру, надзею
і любоў, аднавіць сваю сувязь
з Хрыстом і адкрыцца на Яго
збаўчае ўздзеянне. [...]
На пачатку 40-дзённай дарогі посту, пакаяння і пакуты я
звяртаюся да кожнага з Вас з
просьбай аб як мага лепшым
і плённым перажыванні гэтага перыяду ласкі. Угледзьмася
ў Езуса, які на пачатку сваёй
грамадскай дзейнасці ідзе
ў пустыню. Няхай перыяд
Вялікага посту будзе часам,
калі мы накіруемся ў пустыню – духоўна суцішымся,
засяродзімся над уласным
жыццём, услухаемся ў кожнае
Божае натхненне. Няхай нашай ежай будзе Божае слова
і Найсвяцейшае Цела Езуса
Хрыста. Няхай наша асабістая
і супольная малітва, а таксама
ўдзел у прыгожых традыцыйных набажэнствах Крыжовага
шляху і Песень жальбы, у велікапосных рэкалекцыях і днях
засяроджаня дапамогуць нам
увесь час нанова адкрываць
любоў Бога, які ведае сваіх
дзяцей па імёнах і з бацькоўскім клопатам схіляецца над
кожным з нас.
Усім Вам, дарагія Браты
і Сёстры, жадаю глыбокай,
багатай на духоўны плён
падрыхтоўкі да Велікодных
свят. Няхай Вялікі пост будзе
часам унутранай змены, духоўнага развіцця і ўзрастання
ў любові да Бога і бліжняга.
Даручаю кожнага з Вас у
апеку Марыі, Маці Міласэрнасці, і на выпрабаванні велікапоснай дарогі навяртання
ўсім Вам ад сэрца бласлаўляю.
Аляксандр Кашкевіч
Біскуп Гродзенскі

ГА З Е Т А Г Р О Д З Е Н С К А Й Д Ы Я Ц Э З І І

ЮБІЛЕЙНЫ ГОД
СЕМІНАРЫІ

З ЗАСНАВАЛЬНІКАМ

Каляндар падзей
4 сакавіка

свята св. каралевіча Казіміра,
заступніка дыяцэзіі.

5 сакавіка

15-я гадавіна беатыфікацыі
бласлаўлёных сясцёр мучаніц з
Навагрудка. Молімся аб хуткай
кананізацыі бласлаўлёных.

8 сакавіка

Нацыянальны дзень “Карытас”,
а таксама дзень малітвы за
жанчын.

Заахвочваем прымаць
удзел у пакутных
набажэнствах Вялікага
посту: Крыжовым шляху
і Песнях жальбы, а
таксама ў велікапосных
рэкалекцыях.

Запрашаем!
Праграмы
каталіцкай рэдакцыі:
“Голас Евангелля”

Каталіцкая праграма на
Першым нацыянальным
канале Беларускага радыё.

Кожную нядзелю ў 8.00

запрашаем разважаць над
Евангеллем
і дзяліцца Божым словам.
Гродна 103,0 FM
Свіслач 105,9 FM

“Сімвал веры”

Каталіцкая праграма
аб рэлігійным жыцці
Гродзенскай дыяцэзіі
выйдзе на тэлеканале
Беларусь-2”

2 сакавіка
ў панядзелак у 18.05

Урачыстую св. Імшу з нагоды 25-годдзя Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродне ўзначаліў кс. абп Тадэвуш Кандрусевіч

Семінарыя – гэта сэрца дыяцэзіі. Сэрца нашай дыяцэзіі пульсуе ўжо
25 гадоў. Жывы арганізм Касцёла ў Беларусі функцыянуе з кожным
годам усё лепш. 15 лютага разам з біскупамі, святарамі дыяцэзіі, а
таксама выкладчыкамі і алюмнамі Гродзенскай вышэйшай духоўнай
семінарыі маліўся і яе заснавальнік кс. абп Тадэвуш Кандрусевіч.
Так склалася, што гэты год з’яўляецца юбілейным – сярэбраным –
як для гродзенскай семінарыі, так і для самога аб-па Тадэвуша, які
сёлета адзначае 25-годдзе біскупскай сакры. Нягледзячы на тое,
што амаль адразу ж пасля заснавання семінарыі іерарх павінен быў
выехаць на службу ў Маскву, ён ніколі пра яе не забываўся. Сустрэча 15 лютага стала часам супольнай малітвы, а таксама вяртаннем
думкамі ў тую пару, якую ўжо ўдалося перажыць – да першых гадоў
існавання семінарыі ў Гродне.
працяг на с. 4

пры супрацоўніцтве
Каталіцкай тэлестудыі
Гродзенскай дыяцэзіі
і дзяржаўнага тэлебачання.

Інтэрнэт-апытанне
www.grodnensis.by

Ці адрозніваецца для Вас
перыяд Вялікага посту ад
астатніх дзён?
так, я кардынальна
змяняю сваё жыццё
так, у мяне ёсць пэўная
пастанова
не, ён такі самы, як
іншыя дні года
цяжка сказаць, я яшчэ
не вырашыў(ла)

выкажыся

“Вялікі Пост – гэта час аднаўлення для Касцёла, супольнасцей і вернікаў” – папа Францішак
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Слова Жыцця

ТОЕ, ШТО ЗАСТАЕЦЦА НАВЕКІ

Мы ўсё яшчэ
маем шанс

I НЯДЗ ЕЛ Я ВЯЛІКАГА ПОСТУ
Мк 2, 1–12

Дух вывеў Езуса ў пустыню. I быў Ён у пустыні
сорак дзён, дзе Яго выпрабоўваў сатана; і быў са
звярамі, і Анёлы служылі Яму. Пасля ж таго, як
выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы
Евангелле Божае і кажучы, што настаў час і
наблізілася Валадарства Божае: кайцеся і верце ў
Евангелле.

ПОСТ У НАШЫМ ЖЫЦЦІ
Пост у рэлігійным значэнні, галоўным чынам гэты
хрысціянскі пост, належыць сёння да ўсё больш абстрактных паняццяў. Сёння ўсё большае распаўсюджанне атрымліваюць разнастайныя дыеты для пахудзення. Невядома, колькі католікаў на сённяшні
дзень сур’ёзна ўспрымае пятнічны пост – устрыманне ад ужывання мясных страў. Мы не ведаем, колькі з
нас з паважнасцю прыме абавязкі, звязаныя з перыядам Вялікага посту. Усё менш застаецца старэйшых
людзей, якія б расказалі, як выглядаў Вялікі пост у
часы іх маладосці: якія стравы з’яўляліся на нашых
сталах падчас посту, а якіх чакалі ажно да Вялікадня. Справа харчавання – гэта толькі знешні бок таго
перыяду, які мы распачынаем і які павінен падрыхтаваць нас да радасці свят Уваскрасення Пана. Застаецца прыняць глыбейшы бок, звязаны з верай,
навяртаннем сэрца, аднаўленнем веры ў Бога.
Вялікі пост у літургіі папярэднічае Велікодным
святам. Няма вясны без зімы, як няма раніцы без
ночы. І адно, і другое мае сэнс. І не толькі ў лагічнай
паслядоўнасці надыходжання.
Пан Езус перад тым, як пачаў абвяшчаць Божае
Валадарства, адбыў 40-дзённы пост у пустыні. Ужо
само разважанне над гэтым фактам можа даць належны пачатак перыяду Вялікага посту. Калі гэтае
разважанне прынясе плён посту на нашых сталах,
удзелу ў Крыжовым шляху ці набажэнстве Песняў
жальбы, то, хіба, мы будзем на правільным шляху да
радасных свят Вялікадня.

I I НЯДЗ ЕЛ Я ВЯЛІКАГА ПОСТУ
Мк 9, 2–10

Езус узяў Пятра, Якуба і Яна і павёў на высокую
гару асобна іх адных. I перамяніўся перад імі.
Адзенне Ягонае сталася бліскучым і вельмі белым,
як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. I
аб’явіўся ім Ілля з Майсеем і гутарылі з Езусам.
I на гэта Пётр сказаў Езусу: “Раббі, добра нам
тут быць, таму зробім тры шатры: адзін Табе, адзін
Майсею і адзін Іллі”. Бо не ведаў, што сказаць,
таму што яны спалохаліся. I з’явілася воблака, якое
закрыла іх, і з воблака пачуўся голас: “Гэта Сын Мой
умілаваны, Яго слухайце”.
I адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога
не ўбачылі, апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з
гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі,
пакуль Сын Чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых.
I захавалі наказ, разважаючы між сабою, што
значыць “уваскрэснуць”.

НАЙДЗІЎНЕЙШЫ З ЦУДАЎ
Гэты цуд на гары Перамянення не падпадае пад
крытэрыі цудаў Пана Езуса, да якіх нас прызвычаілі
евангелічныя апавяданні. Ацаленне хворых, а нават
вяртанне да жыцця памерлых, вызваленне ад нячыстых духаў, нязвыклае ўмяшанне ў сілы прыроды
– усё гэта ў нашых уяўленнях мы прымаем за штосьці “нармальнае”. Але гэтая падзея іншая. Такога Пана
Езуса яшчэ не бачылі. І даўно памерлі прарокі, ды яшчэ
гэты голас з воблака... Апосталы адначасова перажывалі і радасць, і страх. Яны не ведалі, як рэагаваць.
Мы знаходзімся ў лепшай сітуацыі, чым яны. Мы
дакладна ведаем гісторыю Езуса. Мы не павінны
задумвацца над тым, што азначае “паўстаць з мёртвых”. Мы не павінны захоўваць таямніцу. Наадварот! Мы павінны з цэлым Касцёлам абвяшчаць усю
праўду пра нашага Збаўцу. І спрабаваць змяняць сваё
жыццё, бо калісьці мы будзем падобнымі да Яго.

Кс. Яраслаў Грынашкевіч

Як кожны спартсмен
заўсёды мае шанс выйграць першае месца, так
і кожны з нас у сваім духоўным жыцці заўсёды
мае шанс выйграць “медаль для душы” ад Бога.
Калі чалавек пачынае
аналізаваць сваё жыццё,
прыгадваючы кожны этап
сваёй зямной вандроўкі,
тады ён нават можа паставіць сабе адзнаку за тое,
што перажыў. Але мы добра ведаем, што гэта Бог
кіруе жыццём чалавека,
як кажа прыказка: чалавек
мяркуе, а Бог вызначае.
Пан Езус заўсёды чакае
кожнага з нас. Ён хоча,
каб чалавек пазнаў праўду, адчуў дабрыню і меў
надзею на лепшае заўтра.
Пазнаць праўду – зна-

чыць, перш за ўсё, зразумець, стоячы пад крыжам,
што менавіта каля гэтага
дрэва, якое заўсёды будзе дрэвам жыцця, ёсць
праўда. Там, дзе чалавек
дазваляе Богу ўвайсці
ў сваё жыццё, заўсёды
будзе святло праўды. З
крыжам чалавек заўсёды
будзе заставацца чалавекам. Прыгадваючы пра
свае цяжкасці, ён будзе
накіроўваць свае думкі
і жаданні Усемагутнаму. Асяроддзе чалавека
заўсёды павінна быць
пазначана крыжам. Гэта
жыццё ў праўдзе і з праўдай. Мы ўсё яшчэ маем
шанс асвяціць сваё жыццё
праўдай Хрыста.
Сённяшняму часу неабходны добрыя людзі,
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СЛОВА
РЭДАКТАРА
Кс. Павел Салабуда

неабходна дзяленне дабром з кожным. Распачынаючы перыяд Вялікага
посту, варта памятаць пра
гэта. Пан Езус з кожным
чалавекам дзеліцца сваім
дабром,
заахвочваючы
нас да такіх жа ўчынкаў.
Так, як дзіця збірае балы
ад сваіх бацькоў за добрыя ўчынкі, так і мы давайце пастараемся назбіраць за гэты час як мага
больш гэтых жыццёвых
і вельмі важных для нас
балаў ад Бога, бо ўзнагародай з’яўляецца вечнае
жыццё. Мы маем шанс
быць добрымі людзьмі,
шанс дзяліцца дабром з
іншымі.
Надзея на лепшае
заўтра – гэта Уваскрасенне. Раніца Уваскрасення,

Ліпнішкі
Ліпнішкі
вядомыя
з XVI ст. як мястэчка
Ашмянскага павета ВКЛ,
вялікакняжацкая
маёмасць.
Парафіяльны
касцёл быў заснаваны тут
у 1510 г. па фундацыі караля Жыгімонта I Старога.
Першапачаткова святыня
была асвечана, магчыма,
пад тытулам св. Ганны
(культ св. Казіміра быў
зацверджаны ў 1521 г.).
Апошняя драўляная
святыня была пабудавана ў 1804 г. на сродкі
князя Аляксандра Безбародкі, тагачаснага ўладальніка мястэчка (ён у
1812 г. прадаў Ліпнішкі
Пуслоўскім, ад якіх яны
перайшлі да Вольскіх),
і асвечана пад тытулам
св. Казіміра, але амаль
праз стагоддзе, у 1890 г.,
знішчана пажарам. Пры
парафіі дзейнічала школа.
Драўляны касцёл стаяў на ўсходнім баку рынкавай плошчы мястэчка,
пасля на гэтым месцы
збудавалі
прыдарожную капліцу ў стылі неакласіцызму. Гэта была
двух’ярусная, цагляная і
атынкаваная пабудова,
квадратная ў сячэнні, пад
чатырохсхільным дахам
з цікавым, накшталт манстрацыі, крыжам. Другі

Від на касцёл і мястэчка

Знешні выгляд парафіяльнай святыні

ярус скразны, прарэзаны
аркавымі праёмамі, тут
усталявана паліхромная
фігура Хрыста, які нясе
крыж. А пад новы і ўжо
мураваны касцёл адвялі
пляц на захад ад плошчы, пры дарозе на Тракелі.
Будаўніцтва каменнага касцёла пачалося паводле праекта губернскага архітэктара Полазава,

які быў зацверджаны 2
снежня 1892 г. Верагодна, калі ўзвялі сцены,
было вырашана змяніць
праект – павялічылася
вежа-званіца і быў павышаны двухсхільны дах. У
1900 г. намаганнямі пана
Станіслава
Вольскага
(+1906) і іншых парафіян пад кіраўніцтвам кс.
Яна Макшэцкага над Ліпнішкамі ўзнёсся веліч-

якая адкрые перад намі
перспектыву новага жыцця ў Хрысце. У нас заўсёды
ёсць шанс менавіта на такую перспектыву, але пра
гэта трошкі пазней.
Вялікі пост – вельмі
патрэбны чалавеку
час. Ідучы з Езусам
праз жыццё, мы ніколі не згубімся. У нас
заўсёды будзе пачуццё сэнсу і надзея, нават калі часам будзе
вельмі цяжка. Кожны
чалавек здольны рабіць дабро. Менавіта
такім павінен быць
вучань Хрыста.
Мы ўсё яшчэ маем
шанс!

ДЭКАНАТ

ІЎЕ

Паводле архіва
Гродзенскай дыяцэзіі

ны і стромкі неагатычны
спічак новага касцёла.
У 1927 г. віленскі арцыбіскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі кансэкраваў
касцёл пад гістарычным
тытулам св. Казіміра, што
пацвярджае дата 1900–
1927 на прэсбітэрыі.
Касцёл пабудаваны ў
стылі неаготыкі з цэглы
і абкладзены гранітнымі блокамі. Святыня
ўяўляе сабой прамавугольны ў плане трохнававы аб’ём з пяціграннай апсідай, сакрыстыі
прыбудаваны накшталт
трансепта да асноўнага аб’ёму. Галоўны ўваход пазначаны высокай
і стромкай трох’яруснай
вежай-званіцай пад спічаком з люкарнамі. Асаблівую
карункавасць
вежы дадаюць пінаклі
над верхнімі ярусамі,
крабы на рэбрах спічака і карункавы крыж.
Касцёл накрыты адзіным
двухсхільным дахам (калісьці быў гонтавым, сёння – металічны з бляхі),
крылы трансепта таксама
маюць двухсхільны дах,
а больш нізкая апсіда –
вальмавы. Трохвугольны
франтон над алтаром завершаны ажурнай неагатычнай сігнатуркай.
працяг у наступным нумары

Слова Жыцця

Кс. Чэслаў Паўлюкевіч:

посціць на хлебе і вадзе
На што сучаснаму чалавеку трэба звярнуць
увагу,
перажываючы перыяд Вялікага
посту?
– Кожны перыяд у
Касцёле важны і мае сваё
значэнне. На маю думку,
Вялікі пост вельмі важны перыяд. Сама назва
гаворыць, што ён “вялікі”
не толькі з-за сваёй працягласці, бо тады яго можна было б назваць “Доўгі
пост”, але з-за свайго вялікага значэння. Праблема сёння ў тым, што “дух
свету” стараецца сцерці
межы літургічных перыядаў у Касцёле, іх кантраст,
а таксама значэнне і плён,
якія яны павінны прыносіць чалавеку. Напрыклад,
Адвэнт. Многія з нас памятаюць, што калісьці елкі
ставілі і ўпрыгожвалі за
дзень да Вігіліі ці ўвогуле
ў гэты самы дзень. А сёння мы бачым, што яшчэ да
Адвэнту многія магазіны,
установы ці нават дамы
ўжо маюць святочны настрой. А перыяд Божага
Нараджэння ў некаторых
краінах Еўропы страціў
Таго, хто надае яму святасць, а менавіта Езуса.
Таму мы чуем пра він-
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шаванні “на Каляды”, бачым, як змяніўся выгляд
паштовак гэтага перыяду,
і нават можам пачуць, што
галоўнае зімовае свята –
гэта Новы год.
Вельмі часта ў Вялікім
посце людзі бяруць
пастанову посціць на
хлебе і вадзе. Якая
духоўная
карысць
гэтай ініцыятывы?
– Асаблівым характарам Вялікага посту
з’яўляецца пакута, якая
можа
прымаць
розныя формы. Адной з іх
з’яўляецца змена харчавання. На маю думку,
праціўнікі Касцёла больш
цанілі значэнне посту.
Старэйшыя
памятаюць,
што ў часы атэізму “рыбным днём” быў чацвер,
а ў пятніцу ў сталоўках
можна было купіць толькі мясныя стравы. Многія прыносілі з сабой на
працу штосьці поснае,
каб устрымацца ад мяснога. А сёння? Ці хаця б
у гэтым, самым бачным,
матэрыяльным знаку заўхоўваецца сёння перыяд
посту? Я вельмі цешуся,
калі хтосьці кажа, што на
час Вялікага посту зрабіў
пастанову ў пятніцы, а

нават і ў серады посціць
на хлебе і вадзе. Аб тым,
якое значэнне мае гэтая
практыка, гаворыць сам
Езус, калі растлумачвае
вучням, чаму яны не маглі
выгнаць злога духа: таму
што некаторых злых духаў можна выгнаць толькі малітвай і постам. Калі
хтосьці звяртаецца да
мяне з праблемай зняволення злым духам, залежнасці не толькі сваёй, але
і кагосьці з блізкіх (мужа,
сына, дачкі), я часта пытаюся, колькі ён посціць на
хлебе і вадзе ў інтэнцыі
вызвалення. Часта я чую
адказ, што чалавек увогуле не посціць.
Ці дапамагаюць пакаянныя практыкі ў
барацьбе з д’яблам і
грахом? Як мы сёння
можам паказаць іх
ролю ў жыцці кожнага хрысціяніна?
–
Належнае
перажыванне велікапосных
практык мае не толькі вялікае значэнне для самога чалавека, бо з’яўляецца
практыкаваннем у дабрадзействах, каб панаваць над грахом, які
“ляжыць ля брамы і падпільноўвае яго” (параўн.

Кароткая размова
з дыяцэзіяльным
экзарцыстам
кс. Чэславам
Паўлюкевічам
дазволіць многім
з нас зразумець,
якую духоўную
карысць маюць
велікапосныя
практыкі.
Пра барацьбу з
д’яблам і пост
на хлебе і вадзе
пытаўся кс. Павел
Салабуда.

Быц 4, 7). Яно з’яўляецца
таксама ўзнагародай за
грахі як нашы, так і іншых,
асабліва нашых продкаў.
Таму ў Касцёле заўсёды
практыкаваліся пакаянныя набажэнствы, на якіх
збіраліся вялікія натоўпы
вернікаў. Сёння таксама
чалавек вельмі ахвотна
прымае пакаянныя практыкі, калі толькі адкрые,
зразумее іх значэнне. На
сённяшні дзень задача
святароў – паказаць сэнс
пакаянных практык. Лічу,

Папа Францішак

што дапамогай у гэтым
будзе таксама кніга айца
Джэймса
Манджакала
“Вызваленне ад пракляцця Закона”. Вельмі важна
таксама даваць сведчанні: як практыкі Вялікага
посту дапамаглі змяніць
жыццё – сваё ці бліжніх.
Я спадзяюся, а таксама
жадаю гэтага, што “Слова
Жыцця” апублікуе мноства сведчанняў чытачоў
аб плённым перажыцці
Вялікага посту.

“Хто без граху?”

“Хто без граху?” – такую назву Васіль Паленаў надаў сваёй карціне, якую скончыў у 1887 годзе і выяву
якой размясціла пошта Расіі на сваёй марцы ў 1994 годзе. Але на марцы напісана іншая назва...
Справа ў тым, што
цэнзар, што курыраваў
выставу, на якой павінна было выстаўляцца
палатно, першапачаткова нават не жадаў
даваць згоду на ўключэнне карціны ў экспазіцыю. Але, на шчасце,
карціна
спадабалася
імператару, і ён набыў
яе для сябе. Цэнзура
пераназвала
карціну
на звыклае “Хрыстос і
грэшніца”, а ў імператарскім музеі палатно
атрымала яшчэ іншую
назву: “Блудная жонка”.

Паленаў быў вельмі
абураны гэтым фактам:
“Як вы не разумееце?
Гэта зусім супярэчыць
евангельскаму аповеду. Там ясна сказана,
што гэта зграшыўшая,
а не блудная жанчына.

І не яна гераіня маёй
карціны. Яе сэнс – у
сцвярджэнні годнасці
чалавека,
хрысціянскай міласэрнасці, прабачэння і любові”.
Вось словы з Евангелля,
якія
натхнілі Паленава і іншых
мастакоў на стварэнне знакамітых твораў:
“Езус пайшоў на Аліўную гару, а раніцай
зноў прыйшоў у святыню, і ўсе людзі ішлі да
Яго, а Ён сеў і вучыў іх.
Прывялі тады кніжнікі
і фарысеі да Яго жан-

чыну, якую злавілі на
чужаложстве і, паставіўшы яе пасярэдзіне,
сказалі Яму: «Настаўнік, гэтую жанчыну злавілі на чужаложстве.
У Законе ж Майсей
наказаў нам камена-

ваць такіх. А Ты што
скажаш?» Яны казалі
гэта, бо выпрабоўвалі Яго, каб мець у чым
абвінаваціць Яго. Але
Езус, схіліўшыся, пісаў
пальцам на зямлі. Калі
ж пыталіся ў Яго далей,
Ён выпрастаўся і сказаў
ім: «Хто з вас без граху,
няхай першы кіне ў яе
камень». І зноў, схіліўшыся, пісаў на зямлі. Яны ж, калі пачулі
гэта, адыходзілі адзін
за адным, пачынаючы са старэйшых. Застаўся толькі Езус і
жанчына, якая стаяла пасярэдзіне. Езус
выпрастаўся і сказаў
ёй: «Жанчына, дзе яны?
Ніхто не асудзіў цябе?»
Яна адказала: «Ніхто,
Пане». Езус сказаў ёй:
«I Я не асуджаю цябе.
Ідзі і адгэтуль больш
не грашы»” (Ян 8, 1–11).
Паводле юдэйскіх
уяўленняў, у суботу –
святы дзень супакою
– было забаронена
рабіць любыя запісы.
Юдэй не мог напісаць
і дзвюх літар ні на паперы, ні на камені, ні
нават выдрапаць іголкай на сваім целе. Але
ў гэты дзень дазвалялася рабіць запісы на
пяску пальцам. Дзеянні
Езуса, калі Ён, не адказваючы, пачаў штосьці

Нягледзячы
на шматлікія
дасягненні ў
галіне навукі,
унутраныя і
фізічныя пакуты людзей
абуджаюць сур’ёзныя
пытанні адносна сэнсу хваробы і болю, а
таксама сэнсу смерці.
Гаворка ідзе пра экзістэнцыяльныя пытанні,
на якія душпастарская
дзейнасць Касцёла павінна рэагаваць святлом
веры, маючы перад вачыма Укрыжаванага, у якім
аб’яўлена ўся збаўчая
таямніца Бога Айца, які
з любові да людзей не
пашкадаваў свайго Сына
(Рым 8, 32). Таму кожны
з нас пакліканы несці
святло Евангелля і моц
ласкі тым, хто пакутуе,
і тым, хто ім дапамагае – членам сям’і, урачам, медсёстрам – каб
служэнне хворым было
больш чалавечным, са
шчодрай адданасцю, з
евангельскай любоўю.
Мы просім Марыю,
Аздараўленне Хворых,
каб кожны чалавек мог
адчуць у хваробе, дзякуючы апецы тых, хто
знаходзіцца побач, моц
Божай любові і суцяшэнне
Яго бацькоўскай пяшчоты.
Анёл Панскі са Святым
Айцом, 08.02.2015

Кс. абп Тадэвуш
Кандрусевіч

пісаць пальцам на зямлі, з’яўляюцца жэстам,
які робяць, калі не жадаюць адказваць тым,
што пытаюцца пра
што-небудзь недарэчнае або непрыстойнае.
Ведаючы хітрасць іх,
Хрыстос працягваў пісаць на зямлі і рабіў
выгляд, што Ён не зважае на тое, што яны казалі. Пісанне на пяску
ў
дадзены
момант
з’яўляецца як бы сімвалічным указаннем на

тое, як насамрэч выглядаюць нашы грахі ў вачах Божых.
Васіль Паленаў пісаў: “Кніга, з якой я
чэрпаў
змест
маіх
прац, вучыць нас літасці і прабачэнню, а не
асуджэнню і нецярплівасці, яна вучыць ставіцца строга да сябе і
паблажліва да іншых.
Праўда, задача вельмі
цяжкая, гэта подзвіг”.
Лявон Карповіч

Мы павінны быць інструментам
у Божых руках.
Езус працягвае
сваю збаўчую місію ў Касцёле, але
робіць гэта праз людзей
– біскупаў, святароў і
свецкіх. Мы адказныя
за гэтую місію. Падчас
Другой сусветнай вайны Варшава была вельмі
моцна разбурана. Пасля
вайны яна адбудоўвалася.
Адбудоўваліся таксама
і касцёлы. Пад руінамі
аднаго з іх знайшлі фігуру
Езуса без рук і ног. Пробашч хацеў іх дарабіць,
але людзі сказалі, што
яны будуць гэтымі рукамі
і нагамі. І так засталося
да сённяшняга дня, што
вельмі красамоўна.
Нам неабходна жыць
не толькі для сябе, але
і для іншых, як гэта рабіў Езус. Ён прыйшоў
служыць, а не каб Яму
служылі. У Яго жыцці
быў час на малітву, на
аздараўленне іншых і на
паяднанне іх з Богам.
Мы таксама павінны з
усёй сур’ёзнасцю прыняць
гэты выклік, раздзяляючы з іншымі любоў, міласэрнасць, спачуванне
і прабачэнне. Гэта надасць нашаму жыццю
дынамізм і запал жыць
на хвалу Бога і для нашага
збаўлення.
Фрагмент гаміліі
ў V Звычайную нядзелю
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 У Канадзе легалізавалі
эўтаназію. Вярхоўны суд
краіны прызнаў, што ўрачы могуць “дапамагаць”
скончыць жыццё пажылым
і хворым людзям. Такім
чынам быў ануляваны
артыкул Крымінальнага кодэкса, які забараняў
г.зв. аказанне дапамогі
ў самагубстве ў выпадку
дарослых людзей з абмежаванымі магчымасцямі або
невылечна хворых, якія хочуць скончыць жыццё з-за
пастаянных невыцерпных
пакут. Раней Крымінальны кодэкс пастанаўляў,
што той, хто рэкамендуе
здзейсніць самагубства ці
дапамагае ў ім, вінаваты
ў злачынстве.
 У Ісландыі паблізу ад
Рэйк’явіка на ўзгорку павінна ўзнікнуць неаязычніцкая святыня. Гэта будзе першая з часоў вікінгаў святыня ў Ісландыі,
прысвечаная нарвежскім
багам: Одзіну, Тору і багіні Фрыг. Ініцыятары ідэі
гарантуюць, што не плануюць складваць крывавыя
ахвяры ці рабіць нейкія
іншыя рэчы, якія практыкавалі іх продкі. У неаязычніцкай святыні будуць арганізоўваць шлюбы,
пахаванні, пасвячэнне ў
члены супольнасці, а таксама рытуал надавання
дзецям імён. Будаўніцтва
святыні звязана з ростам
папулярнасці язычніцкіх
вераванняў з часу вікінгаў.
Хрысціянізацыя Ісландыі
распачалася ўжо пад канец
Х ст. Больш за 95% сярод
330 тысяч жыхароў Ісландыі складаюць лютэране. У
краіне жыве каля 4 тысяч
католікаў, якія складаюць
меншасць.
 У ЗША вучань школы
быў пакараны за тое, што
прамовіў словы: “Божа,
блаславі Амерыку”. Паводле атэістаў, ненармальна
пачынаць дзень у дзяржаўнай школе хрысціянскім бласлаўленнем. Сваю
незадаволенасць выказваннем выразілі два вучні
атэісты, якія лічаць, што
падобныя словы іх абражаюць.
 “Pew Research Center”
падаў статыстыку адносна колькасці яўрэяў у свеце
і ў Еўропе. Паводле гэтых
даследаванняў, у 1939 г. ва
ўсім свеце налічвалася 16,6
мільёнаў яўрэяў. Іх колькасць паменшылася да 11
мільёнаў у 1945 г. і ўзрасла
да 14 мільёнаў у 2010 г. На
сённяшні дзень, паводле
“Pew Research Center”, у
Еўропе жыве толькі 1,4
мільёна яўрэяў.
 В я л і к а б р ы т а н і я –
першая краіна ў свеце, якая
дазволіла стварыць дзіця
з генетычнага матэрыялу трох бацькоў. Мэтай
гэтай наватарскай тэхнікі з’яўляецца выдаленне
пэўных генетычных хвароб, якія перадаюцца дзіцяці ад маці. Сваю нязгоду
з гэтымі палажэннямі
выказалі прадстаўнікі англіканскага і каталіцкага
Касцёлаў. Ніадна іншая
краіна ў свеце не выказвала да гэтага часу згоду на
магчымасць прымянення
такога тыпу працэдур.
Эксперты сцвярджаюць,
што новыя тэхнікі, аднак,
“могуць не быць бяспечнымі”.
Niedziela.pl; sedmitza.ru;
Gosc.pl; credo-ua.org

Кс. Ян Раманоўскі

Слова Жыцця
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ЮБІЛЕЙНЫ ГОД СЕМІНАРЫІ
Прапануем Вам некалькі ўспамінаў
ксяндза арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча.
Пра цяжкае становішча
Касцёла ў былым Савецкім Саюзе
Касцёл у Беларусі, як і ва
ўсім былым Савецкім Саюзе,
праследаваўся на працягу
некалькіх пакаленняў. У адных рэгіёнах праследаванні трывалі тры пакаленні, у
іншых – два. Гэта быў час
жорсткіх ганенняў з мэтай
вырваць з коранем веру з
душаў людзей і знішчыць
яе, а зямлю з тысячагадовай
хрысціянскай
традыцыяй
пераўтварыць у духоўную пустыню. Гэта быў час духоўнага Чарнобыля.
Аднак, прыйшоў прадказаны Марыяй у Фаціме час
навяртання, дзякуючы чаму
мы атрымалі, хаця ў пэўным
сэнсе і абмежаваную, але
свабоду веравызнання. Адчыняліся
канфіскаваныя
падчас атэістычнага рэжыму
касцёлы, паўставалі новыя
парафіі, адраджалася кансэкраванае жыццё, трэба
было думаць аб душпастарстве моладзі, катэхізацыі,
фармацыі свецкіх, арганізацыі дабрачыннасці, каталіцкіх СМІ і г.д. З дапамогай
прыехалі святары з замежжа,
у першую чаргу з Польшчы,
за што мы ім вельмі ўдзячныя.

Прапанова ад дзяржаўных улад не прынята
Тады я служыў пробашчам
францішканскага
касцёла Маці Божай Анёльскай і фарнага касцёла
св. Францішка Ксаверыя
ў Гродне. Добра памятаю,
як у Вялікую суботу 1989 г.
у францішканскім касцёле з’явіўся нейкі незнаёмы
чалавек. Па яго паводзінах
было бачна, што ён чужы ў
касцёле. Я спавядаў, хрысціў
(тады ў Вялікую суботу таксама здараліся хросты), прымаў вернікаў. Ён прыйшоў у
сакрыстыю, прадставіўся намеснікам Упаўнаважанага па
справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Радзе Мінстраў

што так адбываецца, бо няма
святароў. “Менавіта аб гэтай
справе я хачу паразмаўляць”,
– адказаў госць і прапанаваў мне па скарочанай праграме рыхтаваць святароў:
“Вы абаранілі доктарскую
дысертацыю і маглі б узяцца
за падрыхтоўку новых святароў”. Я яму адказаў, што
аднаму чалавеку зрабіць гэта
немагчыма, і акрамя таго, патрэбны біскуп, які ўдзеліць
прэзбітарскія пасвячэнні, а
біскупа ў Беларусі няма. Я
таксама дадаў, што ўлада
не павінна ставіць абмежаванняў кандыдатам у семінарыю. Вядома, што ў тыя
часы кандыдатам у святарства трэба было мець дазвол
свецкай улады. Існаваў гэтак
званы “Numerusclausulus”,
гэта азначае, што свецкая
ўлада вырашала, колькі семінарыстаў можна прыняць
у семінарыю. Зважаючы на
ўсё гэта, я не прыняў яго
прапановы. Ён быў вельмі
незадаволены і сказаў: “Быў
у ксяндза Казіміра Свёнтка з
такой самай прапановай, і ён
адмовіў. Прыехаў да вас, і вы
не прынялі прапановы”.

Важнае рашэнне па дарозе з Рыма
Пасля біскупскага пасвячэння, якое адбылося 20
кастрычніка 1989 г. у базіліцы св. Пятра ў Ватыкане і
ў якім прымаў удзел таксама сённяшні гродзенскі ардынарый Аляксандр Кашкевіч, я вяртаўся дадому разам
з прадстаўніком Ватыкана
арцыбіскупам
Франчэска
Каласуона на інгрэс, які адбыўся 28 кастрычніка 1989 г.
у гродзенскім фарным касцёле. Нечакана ў самалёце ён
мяне спытаўся, ці не думаю
я аб адкрыцці духоўнай семінарыі. Я толькі гэтага і чакаў. Гэта была падтрымка для
мяне, каб распачаць працэс
заснавання семінарыі.

Часовыя цяжкасці
мясцовымі ўладамі

з

Адказ улад быў адназнач-

З ЗАСНАВАЛЬНІКАМ

Падчас урачыстага адкрыцця Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродне, 1 верасня 1990 г.

ду на заснаванне духоўнай
семінарыі ў Гродне пад умовай, што рэктар, эканом, прэфект па выхаванні і духоўны
айцец будуць з мясцовых
святароў. Улады таксама паабяцалі да 1 верасня 1990
г. вызваліць частку будынка
пабернардынскага кляштара,
дзе знаходзілася судмедэкспертыза.

Пра першых выхавацеляў і супрацоўнікаў
Я маліўся і даверыў усю
справу Божаму Провіду.
Паехаў да ксяндза прэлата
Станіслава Кучынскага і прапанаваў яму пасаду рэктара.
Ён вельмі здзівіўся і сказаў,
што хворы (яму тады аднялі
нагу), аднак калі Касцёлу ён
патрэбны ў такой якасці і калі
біскуп аб гэтым просіць, то
няма пытанняў: ён быў згодны ехаць. Потым па дарозе
ў Брэст я заехаў да ксяндза
Міхала Варанецкага ў Ружаны. Ён быў вельмі моцна
здзіўлены: што сталася, чаму
так нечакана да яго заехаў
біскуп? Я яму прапанаваў пасаду духоўнага айца. На што
святар адказаў, што старога
дрэва не перасаджваюць,
але ён прымае прапанову,
паколькі яго просіць біскуп.
Я быў вельмі рады не толькі
таму, што знайшоў рэктара і
духоўнага айца, але і таму,

Першыя алюмны гродзенскай семінарыі

БССР і сказаў, што хацеў бы
паразмаўляць са мной. Я
яму адказаў, што трэба пачакаць, бо я адзін і не магу
разарвацца, тым больш што
Вялікая субота і працы шмат.
Ён выглядаў не вельмі задаволеным такім маім адказам,
але сядзеў на лаўцы і чакаў.
Я скончыў спавядаць, і ён
прыйшоў у сакрыстыю, кажучы, што я сапраўды вельмі заняты і ў мяне насамрэч шмат
працы. На што я яму адказаў,

ны: “Семінарыя ёсць у Рызе.
Няхай туды і едуць беларускія семінарысты”. Аднак, у
Рызе ў той час казалі: “У вас
ёсць свой біскуп, і ён павінен паклапаціцца аб фармацыі будучых святароў”. Гэта
быў адзін з аргументаў, але
ўлады не ўступалі. Тады я
звярнуў іх увагу на тое, што
новая сацыяльна-палітычная
сітуацыя проста абавязвае
наяўнасць сваёй семінарыі.
Урэшце рэшт улады далі зго-

што святары з такім вялікім жыццёвым і пастарскім
досведам не ставілі мне
пытанняў: чаму я? Можа лепш
хтосьці іншы? Падчас прэзбітарскіх пасвячэнняў яны паабяцалі паслухмянасць біскупу і засталіся вернымі свайму
абяцанню. Ксяндза Вінцэнта
Лісоўскага я ведаў даўно. У
свой час мне нават прыйшлося рэдагаваць адпаведны дакумент аб яго прэзбітарскім
пасвячэнні, які падпісаў Яго

Эмінэнцыя літоўскі кардынал
Вінцэнт Сладкявічус, каб ён
мог атрымаць дазвол улад
працаваць афіцыйна. Такія
тады былі часы. Я прапанаваў яму пасаду эканома, і ён
згадзіўся. І нарэшце, я звярнуўся да ксяндза Люцыяна
Радомскага, з якім вучыўся
ў Каўнаскай духоўнай семінарыі, і прапанаваў яму быць
прэфектам семінарыі. Ён таксама выказаў сваю згоду.

Дапамога Шушкевіча і
37 кандыдатаў на I курс
15 жніўня 1990 г. я
цэлебраваў святую Імшу на
падворку касцёла святых Сымона і Алены ў Мінску. Пасля
Імшы я пайшоў у Дом урада
на дамоўленую перад гэтым
сустрэчу з першым намеснікам Старшыні Вярхоўнай
Рады Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі
Станіславам
Шушкевічам,
якому паведаміў, што новазаснаваная духоўная семінарыя ў Гродне не мае месца,
каб распачаць працу, бо судмедэкспертыза не вызваляе
будынка. Станіслаў Шушкевіч
адразу сказаў, што рашэнне
прынята і ён не дазволіць,
каб з Беларусі смяяліся. За
некалькі наступных дзён
судмедэкспертыза вызваліла
некаторыя памяшканні. 18
жніўня адбыліся ўступныя экзамены ў семінарыю. Добра
памятаю той дзень, калі раніцай я прыехаў да пробашча
пабернардынскага касцёла
ксяндза прэлата Міхала
Арановіча. Ён прывітаўся са
мной і заплакаў. “Што сталася?” – спытаў я. “Не трэба
хвалявацца, гэта слёзы радасці. Раніцай я цэлебраваў
святую Імшу і, як заўсёды,
бачыў перад сабой вернікаў,
якіх добра ведаю. Ведаю, дзе
хто знаходзіцца, многіх ведаю па імені і прозвішчу. Але
тут нечакана ў касцёл пачалі
прыходзіць адзін за адным
маладыя людзі. Я адразу зразумеў, што гэта кандыдаты
ў семінарыю, і заплакаў ад
радасці. Здавалася, што са
смерцю апошняга святара
Касцёл знікне, але Бог мае
свае планы, і ў Гродне адкрываецца семінарыя. Гэта
мая самая вялікая радасць”,
– сказаў ксёндз прэлат Арановіч. На першы год было
залічана 37 семінарыстаў, з
якіх 24 былі з Беларусі, 12 з
Украіны і 1 з Грузіі.

Афіцыйнае адкрыццё
Афіцыйнае
адкрыццё
семінарыі адбылося 1 ве-

расня 1990 г. святой Імшой
на падворку і мела вельмі
ўрачысты характар. У ім прымаў удзел прадстаўнік Апостальскага Пасаду ў Савецкім
Саюзе арцыбіскуп Франчэска Каласуона, спецыяльны пасланнік Ватыкана на
гэтыя ўрачыстасці дапаможны біскуп Шчэцінска-Камянецкай архідыяцэзіі Блажэй
Крушыловіч, шмат святароў
і кансэкраваных асоб з Беларусі і замежжа, улады горада
і вялікая колькасць вернікаў.
У беларускім Касцёле і ў
горадзе Гродна панаваў сапраўды святочны настрой, бо
пасля доўгага перыяду ганенняў распачыналася напісане
яго новай гісторыі. Сэрца
беларускага Касцёла пачало
біцца, каб даць яму новую
кроў. І яно б’ецца ўжо 25 гадоў. За гэты час было вельмі
шмат зроблена пад кіраўніцтвам Яго Эксцэленцыі гродзенскага біскупа Аляксандра
Кашкевіча, дзякуючы намаганням кіраўнікоў і выкладчыкаў семінарыі. Семінарыя
заняла сваё пачэснае месца ў
шэрагу вышэйшых навучальных устаноў горада і рэспублікі.

Эпілог Арцыбіскупа
“Vivat
Alma
Mater
Grodnensis! Vivat et
crescat”, каб на вялікае
жніво Пана прыходзілі
новыя і святыя працаўнікі (параўн. Лк 10, 2),
каб дзякуючы ім Касцёл
у Беларусі сапраўды
быў сакрамантам паўсюднага збаўлення (параўн. LG 1), а таксама
радасцю і надзеяй для
нашага грамадства (параўн. GS 1).
Post Scriptum
Хочацца яшчэ сказаць: “Віват Ксёндз Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч!” Як добра, што
беларуская зямля мае
такога сына, святара і
арцыбіскупа. Касцёл у
Беларусі мае сэрца –
семінарыю, але таксама
мае і пастыра – кс. абпа Тадэвуша Кандрусевіча. Заахвочваю ўсіх
нашых чытачоў маліцца
ў інтэнцыі семінарыі і яе
заснавальніка.
Падрыхтаваў
кс. Павел Салабуда
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Ваша
Эксцэленцыя,
у гэты асаблівы для
гродзенскай семінарыі
юбілейны год, што
асабіста Вы перажываеце, вяртаючыся сюды
як яе заснавальнік?
– ВДС у Гродне – гэта
як першае дзіця. Я заснаваў яе ў 1990 г., але
ў сувязі з пераводам у
Маскву мне не дадзена было доўга цешыцца
такой важнай для жыцця Касцёла ўстановай.
Але семінарыя засталася і дае свой плён, чым
я вельмі ўсцешаны. Тым
выразней гэтую радасць
я адчуваю ў час, калі перажываю сярэбраны юбілей біскупскай сакры, бо
калі б у Беларусі не было
біскупа, не было б і семінарыі. Калі я прыязджаю
ў Гродна ці нават проста
праязджаю каля семінарыі, я заўсёды дзякую
Богу за гэты вялікі дар
для Касцёла Беларусі і
не толькі, паколькі выпускнікі гэтай навучальнай установы працуюць
таксама ва Украіне і ў Казахстане. Сёння я дзякую
Богу за 25 гадоў існавання семінарыі і спяваю “Te
Deum”.
З чаго Вы распачалі сваю
працу 25 гадоў таму?
Што тады было самым
складаным?
– Яшчэ да біскупскай
намінацыі я глыбока
перажываў
праблему
падрыхтоўкі мясцовых
святароў і марыў пра
стварэнне
семінарыі.
Пасля
пасвячэння
ў

ЖЫЦЦЁ КАСЦЁЛА Ў АБ’ЕКТЫВЕ
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З ЖЫЦЦЯ КАСЦЁЛА

КС. АБП ТАДЭВУШ КАНДРУСЕВІЧ :

“ЛЁС КАСЦЁЛА Ў НАШАЙ
КРАІНЕ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД
СВЯТАРСКАЙ
СЛУЖБЫ”
біскупы я рушыў наперад, каб рэалізаваць
гэтую ідэю. Я разумеў,
што гэта не будзе лёгка, але я верыў у Божы
Провід і казаў сабе, што
пад ляжачы камень вада
не цячэ, што яго трэба
перасоўваць. Самая вялікая праблема была з
атрыманнем
дазволу
ад дзяржаўных улад,
а потым з вызваленнем пабернардынскага
кляштара, які тады займала судмедэкспертыза. Доўгія і марудныя
размовы з уладамі ўвянчаліся поспехам і я атрымаў дазвол. Наступная
справа – выбар кіраўніцтва семінарыі і яе матэрыяльнае забеспячэнне. І тут трэба прывесці
ў прыклад як старэйшых
ксяндзоў – кс. прэл.
Станіслава Кучынскага,
прызначанага рэктарам
семінарыі, кс. Міхала
Варанецкага, прызначанага духоўным айцом,
– якія на волю біскупа,
нягледзячы на хваробы і
пажылы ўзрост адказалі
“так, калі Касцёл патра-

буе, так павінна быць”,
так і маладых – кс. Вінцэнта Лісоўскага і кс. Люцыяна Радомскага, – якія
без нараканняў узялі на
сябе абавязкі эканома і
прэфекта. У справе матэрыяльнага
забеспячэння семінарыі парафіі
адказалі з вялікім энтузіязмам і дапамагалі хто
чым мог. Ксяндзы з Польшчы таксама працягнулі
руку дапамогі. Так распачалася справа заснавання і функцыянавання
Гродзенскай ВДС, хоць
многія лічылі гэтую ідэю
ўтопіяй.
На што сёння варта звяртаць увагу ў
падрыхтоўцы маладых
святароў?

– Сучасны свет патрабуе
ўсебакова падрыхтаванага святара, чалавека
адкрытага на іншых, не
гаспадара, але слугу, які
вядзе святое жыццё, мае
высокі інтэлектуальны
ўзровень, з’яўляецца добрым і чулым душпастарам. Людзі чакаюць ад
святара адказаў на не-

стандартныя пытанні і
нельга іх падвесці. Ад
гэтага будзе залежаць
лёс Касцёла ў нашай
краіне.
Што Вы сёння хацелі
б пажадаць алюмнам і
прафесарам Гродзенскай ВДС?
– Прафесарам і выхавацелям семінарыі я
хачу пажадаць, каб яны
заўсёды памяталі, што
нясуць адказнасць за
будучыню Касцёла ў Беларусі і так фарміравалі
будучых святароў, каб

Юнакі з Гродна перамаглі
ў міжнародным турніры
па футболе

Футбольная каманда “Гродна 1998” выйграла ўсе пяць
матчаў турніру па футболе сярод каталіцкіх парафій у Варшаве і заняла першае месца. У фінале юнакі змагаліся са
сваімі суайчыннікамі – футбольнай зборнай “Гродна-Паўднёвы” – і перамаглі з лікам 4:0.
У XXIV Міжнародным турніры па футболе сярод каталіцкіх парафій ва ўзроставай катэгорыі 1998 года нараджэння ўдзельнічала 8 каманд з Польшчы і Беларусі.
Каманда пераможцаў “Гродна 1998” была створана
з дзвюх каталіцкіх парафій горада над Нёманам (Гродна-Аўгустовак і Гродна-Дзевятоўка). Лепшым гульцом
турніру быў прызнаны беларус Максім Кіхляраў з каманды-пераможцы. А лепшым у “Гродне 1998” назвалі галкіпера Міраслава Эльяшэвіча. Каманда атрымала таксама
спецыяльную статуэтку за “Fairplay” (“сумленную гульню”).

Малітва аб супакоі

яны на самой справе станавіліся спецыялістамі
па сустрэчы чалавека з
Богам. Гэта падобна на
сітуацыю ў сям’і, калі ад
выхавання дзіцяці залежыць яго будучыня.
Алюмнам я жадаю, каб
іх семінарыйныя гады
сталі часам сапраўднай
фармацыі:
чалавечай,
духоўнай, інтэлектуальнай і пастарскай, каб яны
былі надзеяй і радасцю
Касцёла ў Беларусі.
Размаўляў
кс. Павел Салабуда

Не спыняюцца ваенныя дзеянні на ўсходзе
Украіны. У сувязі з
узмацненнем баявых
дзеянняў і ростам ліку
забітых і параненых
біскупы л ацінскага
абраду ў гэтай краіне
заахвочваюць вернікаў
да малітвы і посту ў
інтэнцыі супакою, а
таксама ахвяр вайны.
Зварот іерархаў быў зачытаны ва ўсіх касцёлах і
капліцах лацінскага абраду.
Заклапочаныя і занепакоеныя будучыняй краіны і народа, біскупы заахвочваюць
вернікаў нястомна выпрошваць у Бога міласэрнасці,
спяваючы “Суплікацыю” і
молячыся Вяночкам да Божай міласэрнасці. Выразным
знакам гэтай вялікай малітвы аб супакоі павінна
быць грамнічная свечка,
запаленая ў час сур’ёзнай
пагрозы і пры паміраючых.
“Давайце запальваць яе падчас штодзённай супольнай
малітвы і тады, калі будзем
маліцца за памерлых і акалечаных, а таксама просячы
аб збаўленні ад вайны”, – напісалі біскупы.

Хутка Чэмпіянат Еўропы
па футболе сярод святароў
IX Чэмпіянат Еўропы
па міні-футболе сярод
святароў пройдзе 23–27
лютага ў Аўстрыі.
Чакаецца ўдзел каля 220
ксяндзоў з Беларусі, Польшчы, Аўстрыі, Украіны, Харватыі, Партугаліі, Славакіі,
Босніі, Румыніі, Славеніі,
Венгрыі, Чарнагорыі, Косава,
Албаніі і Казахстана.
З ініцыятывай арганізацыі святарскага чэмпіянату
выступіла духавенства з
Аўстрыі. Яны таксама арганізавалі першы турнір у
2004 годзе ў Айзенштадт.
“Нашай асноўнай мэтай
з’яўляецца сустрэча з калегамі з усіх еўрапейскіх
краін і з іншых касцёльных
традыцый”, – падкрэсліваюць аўстрыйскія ксяндзы.
Разам са спартыўнымі спаборніцтвамі плануецца пілігрымка ксяндзоў у вядомы ў
рэгіёне санктуарый, а таксама штодзённая літургія з
біскупамі.

Пратэсты хрысціян у Індыі
У сталіцы Індыі Дэлі
мноства хрысціян
выступілі супраць атак
на касцёлы. Некалькі
дзясяткаў пратэстуючых былі затрыманы,
сярод іх – каталіцкі
ксёндз і манахіня.
Атакі на касцёлы менавіта ў сталіцы прынясуць
незваротныя страты для
рэпутацыі Індыі. 1 лютага ноччу была праведзена
атака на каталіцкі касцёл
св. Альфонса ў Дэлі. Невядомыя ўварваліся ў будынак і
абрабавалі яго. Сярод іншага
была здзейснена прафанацыя Найсвяцейшага Сакраманту. Гэта быў ужо пяты
падобны выпадак у адным
толькі рэгіёне Дэлі. Хрысціяне лічаць, што за атакамі стаяць індуісты-экстрэмісты. Паліцыя ўзмацніла меры бяспекі вакол каля
200 касцёлаў у Дэлі.

Кінга Красіцкая
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постаць святога і разам
з тым атрымаць невялікую ўзнагароду за правільны адказ. Наступным
пунктам праграмы стаў
конкурс пластылінавай
скульптуры. Дзеці і мо-

ладзь павінны былі зляпіць айцоў, што нясуць
паслугу ў парафіі.
Пасля моладзь спаборнічала ў настольных
гульнях: шахматах, марскім боі, настольным
футболе і г.д. Скончыўся
дзень футбольным матчам паміж хлопцамі. Падчас сустрэчы быў таксама
час для малітвы – усе
прынялі ўдзел у супольнай нядзельнай св. Імшы.

Рэкалекцыі для дзяўчат прайшлі ў Навагрудку
У кляштары сясцёр назарэтанак каля 40 удзельніц з Гродна, Ліды, Мінска,
Шчучына, Наваельні і Геранёнаў на працягу трох
дзён разважалі на тэму
“Любоў, закаханасць і ўзаемаадносіны паводле Божага слова”.
Падчас
рэкалекцый
сёстры тлумачылі дзяўчатам, якой павінна быць
сапраўдная любоў, як яна
праяўляецца ў самым чалавеку, а таксама давалі
парады, як уладкаваць
узаемаадносіны з іншымі
людзьмі і ў першую чаргу з
Богам.
“Тэма любові вельмі блізкая і важная для

ўсіх людзей, бо кожны ў
сваім жыцці так ці інакш
перажывае гэтае пачуццё. Знаходзячыся ў тым
узросце, калі розныя эмоцыі перапаўняюць, бывае
цяжка разабрацца ў сабе,
зразумець іх усе, раскласці
ўсё ўнутры сябе па паліцах, – адзначыла Лізавета
Богуш, адна з удзельніц

рэкалекцый. – Цудоўна, што
ў Навагрудку сустрэлася
шмат дзяўчат з падобнымі
пачуццямі і эмоцыямі. Як
сказаў св. Ян Боско, да Бога
лягчэй ісці разам. Так і нам
разам лягчэй знаходзіць
любоў”, – падкэсліла Лізавета, дзелячыся ўражаннямі ад сустрэчы.

броў хворых “Hospicjum”,
расказаў пра ўзнікненне
хоспіса ў Беластоку, пра
працу ўрачоў і валанцёраў.
Сястра Бажэна Вароўна
з Супольнасці Меншых
Сясцёр Божага Провіду
расказала пра сваю мі-

сію ў Італіі, а таксама пра
працу ў “Hospicjum”, пра
людзей, з якімі кожны
дзень трэба сустрэцца,
зменшыць боль, далікатна падысці са словамі суцяшэння да сям’і.
Сустрэча мела таксама
практычны характар: рэабілітолаг Вікторыя Клімко
паказала розныя практыкаванні, масаж ног, рук
і пазваночніка, якія павінны дапамагчы бацькам і
валанцёрам у рэабілітацыі хворых і інвалідаў.

У Сапоцкіне адзначылі парафіяльны Дзень хворых
У парафіі ўжо шмат гадоў служаць сёстры серафіткі з Супольнасці Сясцёр
Маці Божай Балеснай, якія
ахінаюць хворых сваёю ласкай і клопатам, рэгулярна
адведваюць і дапамагаюць
ім. Арганізатары паклапаціліся аб транспарце,
каб як мага больш людзей
з навакольны вёсак магло
наведаць святыню ў гэты
дзень. Урачыстую святую
Імшу ўзначаліў біскуп Гродзенскі Аляксандр Кашкевіч.
З гаміліяй да прысутных звярнуўся кс. Раман
Катлімоўскі. Святар падбадзёрыў хворых і церпячых, а таксама распавёў
пра важнасць цярпення,

якое злучана з Божай воляй. Святар падкрэсліў
вартасць кожнага чалавека і заахвоціў ахвяраваць
свае пакуты Хрысту.
Падчас
Эўхарыстыі
быў удзелены сакрамант
намашчэння хворых і
асвечаны лекі. Кожны
хворы атрымаў асабістае
бласлаўленне
Найсвяцейшым Сакрамантам.
Падчас св. Імшы каля

касцёла дзяжурыла машына хуткай дапамогі, а ў парафіяльнай канцылярыі
неслі дзяжурства ўрачы
з сапоцкінскай бальніцы,
якія давалі кансультацыі,
праводзілі ЭКГ, выпісвалі
рэцэпты і падтрымлівалі хворых парадамі. Адчувалася таксама праца
сацыяльных работнікаў,
якія дапамагалі хворым
даехаць да святыні і суправаджалі іх на месцы.
Моладзь і дзеці Сапоцкінскай сярэдняй школы спецыяльна з нагоды
Дня хворых падрыхтавалі прыгожыя паштоўкі
са словамі падтрымкі
хворым людзям.

Хрысціяне з Беларусі і Нігерыі маліліся разам у гродзенскім касцёле
Студэнты з Нігерыі
разам з беларускай моладдзю сабраліся на сумесную малітву ў гродзенскім
касцёле Звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі.
Імша адпраўлялася на
дзвюх мовах – польскай і
англійскай.
Падалося, што маладыя
католікі з Нігерыі спачатку
адчувалі сябе не зусім упэўненна. Але хутка яны асвоіліся і прынялі ў набажэнстве непасрэдны ўдзел.
Пад гукі барабана моладзь
хваліла Бога ў радасных

Дапаможны
біскуп
Гродзенскай дыяцэзіі ў
Сусветны дзень хворых
сустрэўся з медыцынскім
персаналам і пацыентамі, а таксама цэлебраваў
святую Імшу ў капліцы
Маці Божай з Лурда на
тэрыторыі Лідскай цэнтральнай раённай бальніцы.
Падчас Імшы біскуп
маліўся за ўсіх урачоў, медперсанал, фармацэўтаў, за
ўсіх хворых людзей i за
ўсе малітоўныя групы, якія
існуюць пры гэтай капліцы.
У гаміліі іерарх звярнуў
увагу на сімвалізм назвы,
якую носіць капліца Маці
Божай з Лурда. Лурд – гэта
месца аб’яўленняў Маці
Божай. 11 лютага 1858 г.

у Масабельскіх пячорах
14-гадовай
Бернардэце
Субіру аб’явілася Маці Божая, якая прадставілася:
“Я – Беззаганнае Зачацце”.
Сёння гэта месца, куды
бесперапынна
пілігрымуюць мільёны вернікаў,
асабліва хворыя і церпячыя. Гаворачы пра капліцу
ў лідскім шпіталі, іерарх
адзначыў, што яна з’яўляец-

ца “крыніцай сустрэчы чалавека з Богам”.
Расказваючы пра цярпенне, якое забірае ў чалавека радасць, біскуп Юзаф
Станеўскі заахвоціў усіх
хворых, каб яны нягледзячы ні на што “не гублялі радасці і ніколі не падалі духам, але чэрпалі духоўныя
сілы з сустрэчы з Богам”.

Тэалагічная Акадэмія імя св. Яна Паўла II зарэгістравана

“Адкрытая далонь”
У парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродне
ў чарговы раз адбылася
сустрэча з цыкла “Адкрытая далонь” з працаўнікамі (валанцёрамі) Таварыства сяброў хворых
“Hospicjum” з Беластока. У
сустрэчы ўдзельнічалі дзеці з абмежаванымі магчымасцямі з парафіі разам са
сваімі бацькамі, а таксама
валанцёры, якія апекуюцца
хворымі.
Падчас сустрэчы спадар
Тадэвуш Бароўскі-Бэшта,
старшыня Таварыства ся-
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Кс. бп Юзаф Станеўскі наведаў бальніцу ў Лідзе

Забаўляльны ўікэнд ад айцоў піяраў
З нагоды распачацця Года кансэкраванага жыцця ў Паўсюдным
Касцёле айцы піяры, якія
працуюць у Шчучыне,
арганізавалі для сваіх
выхаванцаў нечаканыя
выхадныя – забаўляльны
ўікэнд.
Свята
распачалося
конкурсам ведаў пра заснавальніка закона піяраў
– св. Юзафа Каласанса.
Гэта стала магчымасцю
ў чарговы раз наблізіць

Слова Жыцця

УЧОРА, СЁННЯ, ЗАЎТРА

песнях і плясках у далоні. З
усмешкай да праслаўлення
далучыліся ўсе астатнія ўдзельнікі Імшы.
“Разам мы складаем
адзін вялікі Касцёл на зямлі,
– заўважыў падчас казання
кс. Антоній Грэмза. – Усе
мы розныя, але не трэба
гэтага пужацца. Патрэбна

быць адкрытым душой і
сэрцам на чалавека, які, на
першы погляд, можа здавацца нам незразумелым”.
Пасля Імшы моладзь
сабралася на сустрэчу,
дзе студэнты з Нігерыі расказалі пра сябе, краіну і
народныя традыцыі. Рэзананс выклікаў аповед пра
падрыхтоўку да вяселля.
Моладзь ажывілася і засыпала нігерыйцаў шматлікімі пытаннямі. На працягу
ўсяго вечара захоўвалася
атмасфера адкрытасці і добразычлівасці.

17 лютага Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў
у Беларусі атрымала
пасведчанне аб афіцыйнай рэгістрацыі вышэйшай духоўнай навучальнай установы “Мінская
тэалагічная
акадэмія
імя святога Яна Паўла
II” Рымска-Каталіцкага
Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь.

Акадэмія была зарэгістравана 13 лютага 2015
г. пад рэгістрацыйным
нумарам 193. Адметна,
што ў апошні, трэці раз,
дакументы на рэгістрацыю былі пададзены 5
лютага, ва ўспамін святой
Агаты, а рэгістрацыя была
здзейснена 13 лютага – у
Фацімскі дзень.
Канферэнцыя Ката-

ліцкіх Біскупаў у Беларусі
заклікае даручыць новазарэгістраваную акадэмію апецы Маці Божай
Фацімскай, з якой звязана духоўнае адраджэнне беларускага народа, і
святому Яну Паўлу II, які
распачаў ажыццяўленне
гэтага адраджэння паводле фацімскага паслання.

ЗАПРАШАЕМ!
Парафія Узвышэння Святога Крыжа ў Лідзе запрашае на пілігрымку ў
Ліхень і Кляшторную Горку 25.06. – 28.06.2015 г.
КОШТ: 100 еўра з асобы.
Цана ўключае:
• праезд аўтобусам;
• начлегі і харчаванне ў Ліхені;
• начлегі і харчаванне ў Кляшторнай Горцы;
• апека правадніка.

ВЫНІКІ ІНТЭРНЭТ-АПЫТАННЯ
Ці ёсць у Вас хлеб, асвечаны ва
ўспамін св. Агаты?
64.7% так, ёсць дома
7.1% так, ёсць у аўтамабілі
27.1% так, нашу з сабой
0 % не, я не ведаю, што гэта
0 % не, лічу, што гэта амулет
1.2% не, я не маю такой
традыцыі
Аўтары чарговага апытання цікавіліся
рэлігійным жыццём нашых вернікаў.
Пытанне датычылася “хлеба св. Агаты”:
ці ёсць ён у нас? Большасць рэспандэнтаў
адказала, што дома заўсёды мае хлеб,
асвечаны ва ўспамін св. Агаты. Вельмі вялікі
працэнт людзей нават заўсёды носіць яго
з сабой, а некаторыя трымаюць яго ў сваіх
аўтамабілях.
Вынікі чарговага апытання каментуе
кс. Павел Салабуда

Выезд 25.06.2015 г. з Ліды а 15-й гадзіне.
Інфармацыя:
(80154)52-81-67,
(8029)615-45-94 – п. Бажэна,
(8029)583-07-02 – п. Станіслаў.

КАМЕНТАРЫЙ ЭКСПЕРТА
Звычай асвячэння
хлеба ва ўспамін св.
Агаты добра вядомы ў
Беларусі. Я б нават сказаў,
ш т о г э т а “ф е н о м е н ”
нашай веры. У гэты дзень
Кс. Павел
касцёлы перапоўнены, як
Салабуда
на Вялікдзень ці Божае
Нараджэнне. Таму мяне не здзіўляе,
што “хлеб св. Агаты” ёсць у нас дома,
у аўтамабілях ці ўвогуле заўсёды пры
сабе, напрыклад, у сумцы ці ў кішэні. Св.
Агата – заступніца, што асцерагае нас
ад пажараў і агню. Мы часам гаворым,
што хтосьці добры, як хлеб. Імя Агата з
грэчаскай мовы даслоўна перакладаецца
як “добрая”. І хлеб з’яўляецца цудоўным
сімвалам яе ахвярнасці.

У малітве ўспамінаем памерлых душпастараў:
24 лютага 1958 г. – кс. Уладзіслаў Мончка,
проб. Лунна;

28 лютага 1947 г. – кс. Юзаф Плева,
проб. Астрына;

28 лютага 1996 г. – а. Генрых Навакоўскі OFMConv.,
проб. Жодзішкі;

1 сакавіка 2000 г. – кс. прэлат Юзаф Грасэвіч,
проб. Каменка.

Пры падрыхтоўцы навін выкарыстоўваліся інтэрнэт-старонкі: grodnensis.by, catholic.by
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Сусветныя
дні моладзі:

каб не старэць душой

З перыядычнасцю раз на два-тры гады маладыя людзі з усяго свету збіраюцца на Сусветныя дні моладзі. Сустрэчы адбываюцца ў розных месцах. У мінулы
раз гэта быў горад Рыа-дэ-Жанейра, перад тым – Мадрыд, Сіднэй, Кёльн. У 2016
годзе моладзь чакаюць у Кракаве.
Першы з’езд ініцыяваў Ян Павел ІІ, які ў 1986 годзе прапанаваў адзначаць
Сусветныя дні моладзі на рэгулярнай аснове. Ідэя нарадзілася ў Папы некалькімі
гадамі раней падчас свят каталіцкай моладзі, якія праходзілі ў Рыме. З таго часу
папулярнасць сустрэч расце. Да свята рыхтуюцца сотні тысяч юнакоў і дзяўчат.
Што ўяўляюць сабой Сусветныя дні моладзі? Гэта двухтыднёвае прабыванне на тэрыторыі абранай краіны. Праграма ўключае “Дні ў дыяцэзіі”, катэхезу,
сустрэчу Папы з моладдзю, Крыжовы шлях, начную адарацыю, сустрэчу Папы з
добраахвотнікамі і развітанне. Запланаваны таксама шматлікія мерапрыемствы,
якія ўваходзяць у культурную праграму – канцэрты, выставы, музейныя экскурсіі,
спектаклі і шмат чаго іншага.
І хоць да з’езда ў Кракаве застаецца каля паўтара года – СДМ адбудуцца
25–31 ліпеня 2016 года – моладзь усяго свету ўжо пачала падрыхтоўку. У Беларусі яе водгукам стала перэгрынацыя сімвалаў Сусветных дзён моладзі – Крыжа
і абраза Маці Божай. Мінулым летам беларуская моладзь прымала іх з Польшчы,
а затым передала ў Літву. Гэта была незабыўная падзея для ўсёй Беларусі.

ЛІЧБЫ
5 000 000 – максімальная колькасць
удзельнікаў, зафіксаваная падчас Сусветных дзён моладзі ў сталіцы Філіпінаў
горадзе Маніла, 1995 год.
3 000 – столькі беларускіх юнакоў і
дзяўчат гатовы прыняць у наступным
годзе Кракаў.

300 – прыблізная колькасць маладых
людзей з Гродзенскай дыяцэзіі, якія ўдзельнічалі ў СДМ у Мадрыдзе, 2011 год.
25 – столькі гадоў хутка міне з Сусветных
дзён моладзі ў Чанстахове, куды
ўпершыню паехалі ўдзельнікі з Беларусі.
11 – колькасць краін, у якіх за ўсю

гісторыю праводзіліся Сусветныя
дні моладзі.

Аб тым, на якім этапе падрыхтоўкі зараз знаходзіцца беларуская моладзь, расказаў кс. Антоній Грэмза, адказны
за падрыхтоўку маладых людзей Гродзенскай дыяцэзіі да Сусветных дзён моладзі.
“Зараз мы з моладдзю молімся, рыхтуемся праз катэхезу. Плануем адправіць св. Імшу ў гэтай інтэнцыі, ахвяраваць
адарацыю. Ужо вядомы гімн Сусветных дзён моладзі 2016 года. Будзем рабіць пераклад на беларускую мову, каб ён
гучаў на нашай роднай мове. Заспяваем, каб усе яго ведалі. Плануецца стварэнне беларускай старонкі з інфармацыяй
у сацыяльных сетках. Моладзь камунікуе там, таму такі цэнтр для сувязі проста неабходны. Хутка ў дэканатах пачнуць працаваць цэнтры падрыхтоўкі да дзён моладзі. Ксяндзы змогуць сабраць усіх жадаючых і асобна з імі займацца.
Будзе выслана інфармацыя і праграма катэхезы. Няхай людзей будзе няшмат, але 15, 20, 30 чалавек можна сабраць з
кожнага дэканата. Гэта патрэбна, каб потым правесці сумесную падрыхтоўку”.

Крыху ў мінулае. Аб Сусветных днях моладзі ўспамінаюць пілігрымы з Гродзенскай дыяцэзіі.
Калі ехала ў Мадрыд, у мяне стаяла пытанне, што рабіць далей у духоўным плане. Тады
адчувалася нейкая ўнутраная пустка. Калі вярталася дадому, у душы атрымала адказ. Пачуўшы пра Рыа, чамусьці была ўпэўнена, што траплю туды. Хоць
абставіны складваліся такім чынам, што нічога не прадвесціла, што я там апынуся. Можна сказаць, ускочыла ў апошні
вагон. У гэтым таксама бачу дзеянне Бога.
Падчас удзелу ў Сусветных днях моладзі я зразумела, што гэта патрэбна для ўмацавання маёй веры.
Мне патрэбен прыклад майго бліжняга. Таму я ўдзячна
кожнаму маладому чалавеку, які прысутнічаў на гэтых
днях моладзі, сведчыў аб веры ў нашага Госпада Бога. Я
атрымала мегазарад, папоўніла свае сілы і ўмацавалася духоўна.
Дарэчы, у Рыа былі розныя моманты дотыку Бога
менавіта да майго сэрца. У адзін з іх ужо было цёмна,
малітва скончылася. І тут, як у фільме, запаволены рух – і
мой погляд падае на зямлю, дзе ляжыць асвечаны промнямі ліхтара медальён з выявай Езуса Хрыста. Спярша была
думка, што нехта яго згубіў і зараз падыме. А потым азарыла:
не, гэта для цябе. Падняла, з адваротнага боку было сэрца Езуса. Не перадаць словамі мае
пачуцці. Палічыла гэта за канкрэтны знак. Хрыстос кажа: люблю цябе, я з табой. Паверце,
гэта каштавала таго, каб ехаць за тысячы кіламетраў.
Вялікія ўражанні засталіся ад Місійнага тыдня ў дыяцэзіі.
Мы былі ў прыгарадзе Валенсіі, дзе нас сустрэлі адкрытыя і
дабрадушныя жыхары пасёлка. Як раз у той час людзі ўшаноўвалі сваю Божую Маці. Калі мы ўваходзілі ў святыню,
зайграў аркестр і паляцелі папяровыя канфеці. Гэта было
так цікава і неспадзявана. Кажуць, іспанцы “гарачы” народ
– давялося праз гэта ўпэўніцца.
З Мадрыда засталася ў душы Імша з папам Бенедыктам ХVІ. Асабліва той момант, калі ўсе на сваіх мовах малілся “Ойча наш”. Гэта было настолькі гучна! Ты казаў сам
сабе, але разумеў, што пападаеш у такт з астатнімі.
Хочацца трапіць і ў Кракаў. Калі сямейныя абставіны
дазволяць, абавязкова паеду. Ад мяне павінна зыходзіць жаданне, а магчымасць нам дасць Пан Бог. Калі Ён захоча, то,
натуральна, я туды траплю.

Рыа знаходзіцца вельмі далёка – на другім кантыненце.
Бацькі і знаёмыя страшылі, казалі, што гэта краіна ледзь
не дзікіх малпаў, людзі там незразумелыя. А на самой
справе? Там нас прымалі як самых дарагіх гасцей. Былі
вельмі ўдзячныя, што мы прыехалі да іх так здалёк.
Калі я там была, зразумела, што нам не хапае любові. Бразільцы, у адрозненні ад нас, жыццярадасны
народ, яны клапоцяцца адзін пра аднаго.
Дарога ў Рыа аказалася няпростай, былі і цяжкасці. Памятаю, калі мы прызямліліся ў аэрапорце
Сан-Паўла. Была перспектыва застацца начаваць
там жа, бо да вызначанага месца патрэбна было
дабірацца яшчэ 14 гадзін на аўтобусе, а транспарту не было. Цудоўным чынам мы знайшлі святара, які забраў усіх да сябе. Нібы сам Бог пра нас
паклапаціўся: даў начлег і ежу. На наступны дзень
мы з новымі сіламі адправіліся ў дарогу. Увесь час мы
адчувалі давер і апеку Бога над намі. Праз усю паездку ў
нас было: “Бог – Добры Пастыр”.

Я жыву са сцвярджэннем, што калі Бог на першым месцы,
значыцца, усё на сваім месцы. Спадзяюся, летам у мяне будзе
магчымасць і я яе выкарыстаю, каб з’ездзіць на сустрэчу моладзі ў Кракаў. У адваротным выпадку, атрымліваецца, буду
супярэчыць сабе, падманваць, што на першым месцы ў мяне
менавіта Бог. Я павінен знайсці час і паехаць туды, дзе будзе весці службу сам Папа Рымскі.
Карыснымі для сябе лічу адносіны
з людзьмі аднолькавых поглядаў,
якія таксама ахвяравалі свой
час і хочуць памнажаць у сабе
духоўнае, лічаць гэта першаснай мэтай у жыцці.
Канешне, многія разлічваюць на турызм у такіх
паездках. Я ведаю людзей, якія
ехалі з гэтай мэтай, а потым
атрымалася так, што розніца
паміж аднымі і другімі пладамі
была вельмі вялікай. Чалавек адчувае сілу веры і большую еднасць з
Богам. І гэты вопыт потым дапамагае яму ў жыцці пераадольваць цяжкасці.
Мне больш за ўсё запомнілася, што некаторыя іспанцы пратэставалі супраць прыезду Папы ў цэнтр Мадрыда. Але ўразіла
тая сіла моладзі, якая прыехала на сустрэчу з ім. У выніку, нішто
не перашкодзіла нам сустрэцца з Бенедыктам ХVІ. Успамінаю,
што было вельмі спякотна, як на патэльні. На полі нас палівалі вадой з пажарных машын. А потым была сумесная малітва.
Ніякай таўкатні, ніякай агрэсіі. Людзі былі ветлівыя адзін да
аднаго, усміхаліся, знаёміліся адзін з адным.
Сусветныя дні моладзі патрэбны,
каб паказаць, што мы – моладзь – здольныя несці сваю веру.
Мы не саромеемся яе, мы гатовы даваць сведчанне ўсяму гэтаму свету, які стаў
атэістычным, жыве толькі
матэрыяльным дабром. Мы
можам падацца дзіўнымі і
незразумелымі, але, прынамсі, у нас ёсць мэта ў жыцці.
Забяры ў нас усё, пакінь нам
толькі Бога, і мы не прападзем. А забярыце зараз у чалавека ўсё матэрыяльнае дабро, і ён
скажа, што сэнс жыцця страчаны.

“Дні моладзі на працягу ўсіх гэтых гадоў
выхоўваюць пакалені маладых людзей, – дадаў
кс. Антоній Грэмза. – У такіх урачыстасцях трэба
ўдзельнічаць, каб быць маладым чалавекам
Касцёла, каб не старэць душой. Я ўжо пяць год
езджу на сустрэчы і бачу ў сабе гэтую маладосць:
адчуваю радасць, этузіязм, надзею. А Касцёл, на самой справе, павінен быць маладым, адкрытым на
гэтае жыццё і новыя Божыя дары”.
Ангеліна Пакачайла

Модно ли сегодня
быть католиком?
Вопрос, скорее, риторический, как и признает его автор. Модно ли се го д н я быть
католиком? Можно ли
вообще ставить рядом
такие пон яти я, как
вера и мода?
Чтобы дать аккуратный ответ на этот вопрос, сначала давайте
дадим определение моде.
Что такое мода? В Толковом словаре Даля моде
дается такое определение:
«ходящий обычай; временная, изменчивая прихоть в
житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в
нарядах». В Большом толковом словаре мода определена как «совокупность
вкусов и взглядов, господствующих в обществе в
определенное (обычно недолгое) время и проявляющихся в увлечениях чем-либо, формах быта, одежде
и т.п.». Наконец, согласно
Большому энциклопедическому словарю, мода –
это «непродолжительное
господство определенного
вкуса в какой-либо сфере
жизни или культуры».
Наверное, достаточно
приведенных определений,
чтобы выделить главное
свойство моды как таковой: её преходящий, временный характер. Модно
ли сегодня быть католиком? Определение моде
мы дали, теперь очередь
за «католиком».
Судя по литературе,
интернету и СМИ, в представлении некоторых людей католик – это человек,
который соблюдает ряд
обычаев и традиций и сам
себя так называет. Мода
на такое католичество,
вероятно, иногда актуальна. Если католиком
называть искренне верующего человека, приверженного учению Церкви
и стремящегося жить по
евангельским заповедям,
то по определению этот
стиль жизни не может
быть временным и преходящим. Но раз все же в
речи присутствует выражение «мода на то или
иное не проходит», то его
можно смело употребить
по отношению ко многим
ценностям, исповедуемым католиками. Хотя,
к сожалению, в последнее
время «мода» на неприкосновенность человеческой
жизни, на смирение или
на бескорыстие не очень
актуальна.
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Рыхтуемся да сакраманту пакаяння
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Крыніца: часопіс „Dominik idzie do I Komunii Świętej”

Ад шчырага сэрца
Паважанаму Ксяндзу Віктару
Велівісу з нагоды Дня
нараджэння складаем букет
найлепшых пажаданняў.
Няхай усемагутны Бог
нястомна адорвае Вас сваімі
дарамі і бласлаўленнем,
каб кожны дзень Вашага
жыцця і святарскай паслугі
быў шчаслівы і напоўнены
найлепшымі момантамі.
Няйсвяцейшая Панна Марыя
няхай ахінае Вас сваёй апекай
і вядзе дарогай да Пана, а
Дух Святы няхай нястомна
спасылае на Вас свае дары.

хочам скласці сардэчныя
пажаданні здароўя, доўгіх
гадоў жыцця і апекі
Найсвяцейшай Панны Марыі.
Няхай Ваш жыццёвы шлях
будзе шчаслівы і бласлаўлёны,
а добры Бог няхай дапамагае
рэалізаваць усе планы і
намеры.
Мы ўдзячны Богу за Вас,
а Вам – за шчырасць і
цярплівасць да нас, клопат
пра нашу святыню і цудоўныя
разважанні Божага слова,
пасля якіх сэрцы напаўняюцца
радасцю.

Парафіяне з Путрышкаў

Удзячныя парафіяне з касц. св. Роха

Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Шэмету з нагоды
Імянін ад шчырага сэрца
жадаем усіх Божых ласкаў
на кожны дзень. Няхай Ваша
жыццё будзе шчаслівым і
бласлаўлёным, побач заўсёды
будуць зычлівыя людзі, а ў
сэрцы жыве радасць, дабрыня,
любоў і надзея. Няхай
Маці Божая заўсёды Вамі
апекуецца, а св. Заступнік
няспынна вядзе па дарозе да
збаўлення. Шчасці Божа!

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Віталію
Внароўскаму з нагоды Дня
нараджэння перасылаем
сардэчныя пажаданні здароўя,
шчодрых Божых ласкаў,
дароў Святога Духа, Божага
бласлаўлення і апекі Маці
Божай Адэльскай і св. Антонія.
Дзякуем Вам за ахвярную
працу, наведванне і асвячэнне
нашых дамоў падчас сёлетняй
каляды, за супольную малітву
і прыемную размову. Не
звяртаючы ўвагі на дрэннае
надвор’е, Вы наведвалі нашы
дамы, прыносячы ў іх Хрыста.
Няхай добры Бог шматразова
ўзнагародзіць Вас за ўсе
Вашы намаганні, якія Вы
прыкладаеце, выконваючы
святарскую паслугу ў нашай
парафіі.

З памяццю ў малітве члены Апостальства дапамогі чыстцовым
душам з Адамавічаў і Аўгустоўка

Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Фядотаву з
нагоды Дня нараджэння
перасылаем букет найлепшых
пажаданняў. Няхай Пан Бог
усемагутны адорыць Вас
усімі дарамі, узмоцніць веру,
паглыбіць любоў і дадасць
надзеі. Няхай здароўе не
слабее, сілы ўзмацняюцца,
а радасць ніколі не пакідае.
Няхай Анёл-ахоўнік заўсёды
чувае над Вамі, а побач будуць
людзі, гатовыя прыйсці на
дапамогу ў цяжкія хвіліны.
Касцёльны камітэт,
Ружанцовае кола і ўдзячныя
парафіяне з Вішняўца

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Віктару Велівісу
з нагоды Дня нараджэння

Удзячныя парафіяне
з адэльскай парафіі

Шаноўнай Сястры
Аляксандры Арэшка з
нагоды Імянін перасылаем
сардэчныя пажаданні
моцнага здароўя. Няхай Бог
заўсёды асвячае і бласлаўляе
Ваш шлях, а Святы Дух дае
моц і сілы ў фарміраванні
дзяцей і моладзі. Мы заўсёды
памятаем пра Вас у сваіх
малітвах.
Аліцыя і Віталій Воранавы
са Смаргоні

Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Мятліцкаму
з нагоды Імянін складаем
сардэчныя пажаданні,
спалучаныя з малітвай:
бласлаўлення ад Пана Езуса,
добрага здароўя, радасці,
цярплівасці, апекі Маці Божай
Беззаганнай. Няхай Божая моц
спадарожнічае Вам на працягу
ўсяго жыцця.
Са шчырай малітвай Аліцыя
і Віталій Воранавы са Смаргоні

Паважанаму Ксяндзу
Вячаславу Матукевічу з
нагоды Дня нараджэння ад
усяго сэрца жадаем моцнага
здароўя, душэўнага супакою,
заўсёды добрых і зычлівых
людзей побач, а таксама
дасягнення ўсіх мэт. Няхай
Маці Божая Дудская ахоўвае
Вас у кожную хвіліну жыцця,
а Пан Езус прытуляе да свайго
сэрца, асцерагае ад няшчасцяў
і хвароб, бласлаўляе і дае сілы
для плённай душпастарскай
працы.
Парафіяне з в. Лелюкі

Паважанаму Ксяндзу
Аляксандру Фядотаву з
нагоды Дня нараджэння ад
усяго сэрца жадаем моцнага
здароўя, душэўнага супакою,
штодзённай радасці, шмат
Божых ласкаў на кожны
дзень жыцця і людской
добразычлівасці. Няхай Езус
Хрыстус заўсёды і ва ўсім
Вам дапамагае, Маці Божая
нястомна чувае над Вамі, а
Святы Дух шчодра адорвае
сваімі дарамі. Ад усяго
сэрца дзякуем за дабрыню,
адкрытае сэрца і адданую
працу на карысць Богу і
людзям.
З павагай “Легіён Марыі” з пар.
Божай Міласэрнасці на Вішняўцы

Паважанаму Ксяндзу Паўлу
Гардзейчыку з нагоды Дня
нараджэння жадаем усяго
найлепшага. Няхай Бог
усемагутны адорвае Вас
сваімі ласкамі, а Маці Божая

і св. Заступнік нястомна Вамі
апекуюцца. Жадаем моцнага
здароўя і штодзённай радасці.
Няхай Ваша сэрца надалей
застаецца добрым і адкрытым
на Бога і людзей.
Касцёльны камітэт з пар.
Космы і Дам’яна ў Астраўцы

Паважанаму Ксяндзу
Валянціну Хведуку з нагоды
Імянін ад шчырага сэрца
жадаем усіх ласкаў ад
усемагутнага Бога, нястомнай
апекі Маці Божай і шчодрых
дароў Святога Духа. Няхай
здароўе заўсёды спрыяе,
радасць і моц ніколі не
пакідаюць, а побач будуць
добразычлівыя людзі. Няхай
Езус Хрыстус падтрымлівае ў
кожнай справе, а св. Заступнік
заўсёды чувае над Вамі.
Сем’і Палубок, Амяльянчык, Хвядук

Паважанаму Ксяндзу
Андрэю Зайко з нагоды Дня
нараджэння ад шчырага
сэрца жадаем моцнага
здароўя на доўгія гады,
радасці, душэўнага супакою,
аптымізму, сілы і стойкасці ў
душпастарскай працы. Няхай
Бог усемагутны адорвае
Вас сваімі дарамі, а Маці
Божая нястомна апекуецца
і вядзе па дарозе да свайго
Найсвяцейшага Сына. Шчасці
Божа!
Вернікі з Рэплі

Паважанаму Ксяндзу Паўлу
Калесніку з нагоды Дня
нараджэння перасылаем
сардэчныя пажаданні. Няхай
Вас заўсёды акружаюць
промні Божай міласэрнасці,
моц Святога Духа і
апека Найсвяцейшай Панны
Марыі. Жадаем таксама
моцнага здароўя, шчасця і
доўгіх гадоў жыцця.
Сям’я Кагарка і іх дзеці, в. Навасёлкі

Шаноўнаму Спадару Арганісту
Станіславу Рышкевічу
з нагоды 30-й гадавіны
працы ў тэалінскім касцёле

перасылаем найлепшыя
пажаданні: шмат здароўя,
радасці, надзеі на лепшую
будучыню, а таксама поспехаў
у працы і ў жыцці. 100 гадоў!
З зычлівасцю сябры з Гродна

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Віталію
Внароўскаму з нагоды Дня
нараджэння ад усяго сэрца
жадаем мноства Божых
ласкаў: моцнага здароўя на
доўгія гады жыцця, душэўнага
супакою, аптымізму ў кожнай
сітуацыі, здзяйснення ўсіх
мар, а таксама нястомнай
апекі Маці Божай на кожны
дзень. Шчасці Божа!
Удзячныя вернікі

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Валянціну Хведуку
з нагоды Імянін перасылаем
букет найлепшых пажаданняў
здароўя і душэўнага супакою.
Няхай Езус заўсёды будзе
Вашым Сябрам, Маці Божая
моцна трымае за руку, а
Анёл-ахоўнік кожную хвіліну
будзе побач. Няхай кожны
Ваш дзень будзе шчаслівы
і бласлаўлёны. Дзякуем
бацькам за сына святара.
З павагай вернікі з пар. Моцевічы

Паважанаму Ксяндзу
Пробашчу Віталію
Внароўскаму з нагоды Дня
нараджэння перасылаем
самыя сардэчныя пажаданні:
шмат здароўя, доўгіх гадоў
жыцця, спакойных і ясных
дзён у святарстве. Няхай Маці
Божая апраменьвае сваім
святлом кожны Ваш дзень.
Сям’я Пілюткевіч

Паважаным Ксяндзу Паўлу
Беланосу, Старшыні СВК
“Макараўцы”, Старшыні
Макараўскага сельсавета,
а таксама Спадарыням
Марыі, Вацлаве, Станіславе,
Ганараце, Ярэне і ўсім
Жыхарам вёскі Вішнеўка
выказваем сардэчную
ўдзячнасць за матэрыяльную

і духоўную падтрымку ў
сувязі са знішчэннем нашага
дома ў пажары. Няхай добры
Бог узнагародзіць Вас за
Вашу дабрыню, зычлівасць,
адкрытасць і чулыя сэрцы,
а ўсе Яго ласкі нястомна
сыходзяць на Вас.
Сям’я Наумовіч

Паважанаму Ксяндзу
Віталію Внароўскаму з
нагоды Дня нараджэння
ад шчырага сэрца жадаем
усяго найлепшага. Няхай
кожны Ваш дзень будзе
шчаслівы і бласлаўлёны,
святарская праца прыносіць
задавальненне і шчодры плён,
побач будуць добразычлівыя
людзі, а рэалізаваць усе планы
дапамагае сам Бог. Шчасці
Божа!
Моладзь з гродзенскай фары

Паважанаму Ксяндзу Раману
Ялоўчыку з нагоды Імянін
жадаем, каб добры Бог
адорваў сваёй ласкай,
моцным здароўем,
цярплівасцю і поспехам у
працы. Няхай Езус будзе
Вашым Сябрам, Марыя
прытуляе да свайго сэрца, а св.
Заступнік апекуецца ў кожную
хвіліну жыцця.
Былыя парафіяне з Навіянкі

Паважаным Ксяндзу
Аляксандру Шэмету з
нагоды Імянін і Ксяндзу
Алегу Кудэрку з нагоды Дня
нараджэння перасылаем
сардэчныя пажаданні. Няхай
Бог усемагутны шчодра
адорыць Вас, нашы дарагія
Святары, сваімі ласкамі і
блаславіць Ваш святарскі
шлях, Святы Дух няхай будзе
бясконца шчодры на свае
дары, а Маці Божая нястомна
апекуецца Вамі. Мы ўдзячны
Вам за тое, што Вы з намі і
для нас.
З малітоўнай памяццю
малітоўная група Каралевы
Супакою з Аўгустоўка
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