
22.11-27.11.2017 

Пілігрымка ў Санктуаырый Маці Божай 

Фацімскай у Партугалію. 

Словамі не перадаць пачуцці, якія агарнулі душу, калі 

ступілі на тую зямлю і ўкленчылі ля фігуры Маці Божай. 

Больш за пяць мільёнаў людзей – свецкіх, святароў, 

біскупаў -  штогод прыязжджаюць сюды з усяго свету, каб 

пакланіцца фацімскай Божай Маці і папрасіць у яе 

патрэбную дапамогу сабе і сваім блізкім. Кожны з 

прысутных прамаўляе малітву на сваёй мове. Сярод тысяч 

галасоўз нашых вуснаў гучала беларуская. Мы даверылі 

Багародзіцы не толькі свае трывогі, але завезлі і інтэнцыі 

родных, суседзяў, сяброў, знаёмых і незнаёмых людзей. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 





Будова капліцы 

 

 

 



2.12.2017 

Урачыстыя першыя нешпары 1 нядзелі Адвэнту 

з абрадам святла. Пешая святя Імша ў капліцы і 

яе асвячэнне. 

Радасныя, шчаслівыя твары парафіянаў… Удзячнасць 

Міласэрнаму Езусу за месца для малітвы. Ксёндз-дэкан 

Павел Самсонаў заўважыў, што ў капліцы вельмі цёпла, 

нават горача, але не ад награвальных прыбораў, а ад 

гарачых сэрцаў парафіянаў, напоўненых верай. 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
    

 

 



 

25.12.2017 

Вігілія Божага Нараджэння 

 

“Хрыстус нарадзіўся – свет узвесяліўся” Вясёлыя сэрцы, 

вясёлыя твары парафіянаў, бо нараджэнне Езуса 

Маленькага  ўжо святкуем ў сваёй капліцы. 

  
 

 

 

 

 



30.12.2017 

Музычны спектакль “Маленькі Збаўца” 

 

 

 

 

 

 



04.01.2018 

Калядны баль для дзяцей і моладзі. 

  4 студзеня ў Доме культуры па вуліцы Станкевіча для дзяцей і 

моладзі адбыўся калядны баль па матывах Бібліі. Гэта першы баль, 

які ў будучыні павінен стаць каляднай традыцыяй кожнага Раства 

Хрыстова ў парафіі. Сабраліся на свята не толькі дзеці і моладзь, 

але і іх бацькі, каб падтрымаць і раздзяліць разам радасць 

каляднага часу. Памяшканне, дзе праходзіла свята, было 

напоўнена смехам і цудоўным, вясёлым настроем.  

  Прысутныя сталі адной сям`ёй з супольнай мэтай: праславіць 

Бога і Яго Святое Пісанне. Удзельнікі добра правялі час у гульнях, 

танцах, забавах, з цікавасцю расказвалі вершы, адгадвалі загадкі, 

ўдзельнічалі ў конкурсах. Таксама для дзяцей быў арганізаваны 

салодкі стол з смачнымі пачастункамі. Лепшым на агульную думку 

стаў касцюм святого Юзафа і яго ўладальнік Альберт Лукашэвіч. 

Добра да балю падрыхтавалася і сям`я Ганны Жук, якая атрымала 

падарунак з рук ксяндза Анджэя. Не застаўся без увагі і касцюм 

Сенінай Міланіі, якая прадстаўляла святую Тэрэзу з Калькуты. Усе 

дзеці, якія прымалі ўдзел у свяце, атрымалі добрыя падарункі і 

адчувалі сябе аднолькава пераможцамі. 

 

 



 

 


