
                                 23.04.2017 

Парафіяльны адпуст 

 

   У гэты святочны дзень у парафіі панаваў асаблівы 

настрой. Парафіяне з радасцю сустракалі гасцей-

святароў. Цэлебраваў святую Імшу кс. Мікалай Ціхановіч, 

які, пад час казання, распавядаў аб рабстве граху і 

свабодзе, аб неабходнасці кожнаму чалавеку звярнуцца 

да Божай Міласэрнасці, узгадаўшы словы з дзённіка 

святой Фаустыны. Таксама  ў гэты дзень адбыўся 

ўрачысты хрост і да супольнасці былі далучаны двое 

немаўлят. 

 

 

 

 

 

 



29.04.2017 

Візітацыя парафіі ў Груздава 

 

29 красавіка біскуп Алег Буткевіч наведаў парафію 

Узвышэння Крыжа ў Груздава. Такім чынам ён распачаў 

сваю пастырскую візітацыю. 

 

 

 

 

 

 

 



30.04.2017 

Пастырская візітацыя і сакрамант 

канфірмацыі 

 

   На пачатку сваёй гаміліі біскуп Алег Буткевіч выказаў 

упэўненнасць, што гэты яго візіт прынясе плён для 

новаўтворанай парафіі. Ён пажадаў вернікам мужнасці ў 

вызнаванні веры. Ва ўсе часы гэта было нялёгкай 

справай. Нават святы Пётр у тую ноч, калі Езус быў 

выдадзены, тройчы адрокся ад Яго. І, тым не менш, Езус 

называе яго скалой, на якой будзе пабудаваны новы 

касцёл.  

І ў наш час вызнаванне веры патрабуе ад хрысціян 

мужнасці. Паразважаў іерарх таксама над тэмамі 

шчасця і Божай Міласэрнасці. Ён адзначыў, што нельга 

дасягнуць канчатковага шчасця ў зямным жыцці, 

рыхтавацца трэба да жыцця вечнага. І тое шчасце, што 

дае нам Бог у гэтым свеце, гэта толькі прылада каб 

дасягнуць гэтага вечнага жыцця. 

Тэма Божай Міласэрнасці мае асаблівае значэнне для 

вернікаў парафіі Езуса Міласэрнага. Біскуп нагадаў 

словы Езуса, дзе ен кажа, што прыйшоў не судзіць гэты 

свет, а збавіць яго. Тут варта памятаць пра адзін з дароў 

Духа Святога – Боязь Божую. І гэты страх трэба разумець 

не як кару за грахі, а страх страціць Божую Міласэрнасць. 

 

 



Маёвыя набажэнствы 2017 

 

 

 

 

 



04.06.2017 

Прыняцце хлопцаў да кандыдатаў на 

міністрантаў. Уручэнне дыпломаў дзецям, якія 

ўдзельнічалі ў занятках па рэлігіі.

 

 



24.06.2017 - 05.07.2017 

Апачынак дзяцей у Польшчы 

   З 24 чэрвеня па 5 ліпеня 2017 года дзеткі з парафіі 

Езуса Міласэрнага адпачывалі ў Поьшчы ў вёсцы 

Важэнка. Цудоўная і насычаная праграма падарожжа не 

дазвоіла сумаваць. Адпачынак стаў добрай нагодай каб 

пазнаёміцца з мясцовымі звычаямі, убачыць шмат 

цікавага і атрымаць добрыя ўражанні. Арганізоўваліся 

розныя гульні, экскурсіі. Не прамінулі пабываць і на 

беразе мора. Дзеткі правялі час з радасцю, сустрэлі 

сяброў, пазнаёміліся з новымі людзьмі і мясцінамі. 

 

                            



15-16.07.2017 

У санктуарыі ў Гудагаі, пад дэвізам 

«Насі шкаплер, і маліся на ружанцы» прайшлі 

урачыстасці у гонар Маці Божай Шкаплернай, 

якія наведалі нашы парафіяне 

 

 

 

 

 

 

 



13.08.2017 

Перагрымнацыя фігуры Божай Маці 

Фцімскай у Паставах 

   Перагрынацыя распачалася ў нядзелю 13 жніўня. 

Вернікі сабраліся крыху раней, каб разам выйсці 

насустрач і прывітаць фігуру Божай Маці. Выказваліся 

словы падзякі за яе апеку, просьбы аб дапамозе, 

падтрымцы у жыццёвых клопатах. 

 

 



18.08.2017 

Пілігрымка на роварах у Браслаў 
   На ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Валадаркі Азёраў у 

горад прыбылі шматлікія пілігрымы, а нашы парафіяне – 

зноў на роварах! Сустрэў раварыстаў на прыступках 

Касцёлу – сам біскуп Алег Буткевіч. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Араторыум 

   Кожную суботу малодшыя і старэйшыя дзеці парафіі 

збіраюцца разам, каб весела і плённа правесці час: 

малююць, займаюцца лепкай, гуляюць у розныя гульні, 

п’юць смачную гарбату з прысмакамі. 

 

 

 


