
25.03.2018 

Пальмовая нядзеля  

 
 

 



29.03.2018 

Вялікі чацвер 
Вернікі сабраліся разам са сваім душпастырам, каб ушанаваць 

Апошнюю Вячэру. Евангелле Імшы гаворыць пра абмыванне ног 

апосталам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыняцце хлопцаў парафіі ў міністранты.



31.03.2018 

Пасхальная Вігілія 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
                                       



02.04.2018 

              Велікоднае свята для дзяцей.  

                 Конкурс на лепшае Велікоднае яйка. 

Дзеці з дапамогай бацькоў, праявілі шмат энтузіязму і стараннасці ў 

падрыхтоўцы да конкурсу. Каб ацаніць лепшае Велікоднае яйко, на 

свяце прысутнічала і журы. Выбраць пераможцу было вельмі 

складана, бо шмат талентаў адкрылася. Лепшымі, на агульную думку 

былі працы Жук  Кацярыны з кошыкам пісанак. Здзівіў 

разнастайнасцю ўяўлення ўдзельнік конкурсу – Лукашэвіч Альберт, 

які прадставіў, аж, пяць арыгінальных святочных кампазіцый. 

Звярнула на сябе ўвагу праца брата сястры Руткоўскіх Мікалая і 

Валерыі за што і падзялілі з папярэднімі першае мейсца.  
 

 

 



 
 

 

 
 



08.04.2018 

Парафіяльны адпуст.  

Асвячэнне зямлі пад будову Касцёла. 

 
 

 
       



 

 

 

 

 

 



06.05.2018 

Урачыстасць Першай Святой Камуніі 

Першая ўрачыстасць ў нашай парафіі. У гэтым годзе ў сэрдцы 31 –

го маленькага парафіяніна прыйшоў Езус. 

 
 

 

 



15-19.05.2018 

Пілігрымка ў санктуарый Маці Божай з Люрд 

 

 



17-19.06.2018 

Пілігрымка на роварах. 

Шляхам нашых продкаў у Вільню. 

 
 

 

 

 

 



Адпачынак міністрантаў. 

 

 

 



Фарбаванне капліцы. 

 
 

 
 



27.08 - 08.09.2018 

Адпачынак дзяцей у Польшчы.  
Хлопчыкі і дзяўчынкі нашай парафіі весела адпачылі ў цудоўным 

месцы Польшчы - в. Важэнкі, выкупаліся і палюбаваліся хвалямі 

Балційскага мора, плавалі на караблі, пабывалі на разнастайных 

экскурсіях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  23-25.09.2018 
 

                     Пілігрымка Папы Францішка ў Аглону 

 
            З 22 па 25 верасня Папа Рымскі Францішак 

знаходзіўся ў краінах Балтыі: Літве, Латвіі, Эстоніі. Гэты яго візіт 

стаў 25-м падарожжам па –за межы Італіі з моманту 

пантыфікату.  

           З Пастаў адправіліся чатыры вялікія камфартабельныя 

аўтобусы. Шмат вернікаў з парафіі Езуса Міласэрнага віталі 

Папу у Аглоне. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 



30.09.2018 

       Асвячэнне крыжа на мейсцы спаленнага вайной 

касцела ў        былой вёсцы Драздоўшчына, што недалёка ад 

Балаёў. На фота пробашч гэтага касцёла, Яўгеній Латэцкі, 

якога забілі бандыты. 

 
                                газета “Пастаўскі край” ад 24 кастрычніка 2018 г. 

 

 
 



       На фота пробашч гэтага касцёла ў Драздоўшчыне - 

Яўгеній Латэцкі, якога забілі бандыты. 

 

 Кс. Яўген Латэцкі (Eugeniusz Łatecki) 

нарадзіўся 5.IX.1905г. у Згежы ў сям’і рабочых. 

Пасля таго як у 1914 г. памёр яго бацька, усе 

клопаты аб выхаванні пяцярых дзяцей ляглі на 

плечы маці. Гэта быў вельмі цяжкі час, і 

патрэба стала частым госцем у доме ў Латэцкіх. 

Будучы яшчэ падлеткам, Яўген стаў працаваць, 

бо трэба было дапамагаць маці. 

З дзіцячых гадоў ён вельмі хацеў стаць 

святаром. У 1926 г. Яўген быў прызваны для 

праходжання ваеннай службы. Паступіў у 

семінарыю  у Любліне, якая рыхтавала святароў 

да працы на ўсходзе і скончыў яе ў 1934 г. 

Прэзбітарскае пасвячэнне прыняў у 

катэдральным саборы (з рук біскупа Мар’яна 

Фулмана) 17.VI.1934 г. Святаром ён быў Магілёўскай архідыяцэзіі. 

Першым месцам служэння маладога святара стала парафія у 

Ліпнішках, дзе ён выконваў абавязкі вікарыя і прэфекта. У 1936 г. ён быў 

пераведзены на такую ж пасаду ў Дабрынёва, а адтуль у 1939 г. – у 

Драздоўшчыну. Драўляны касцёл св. Вацлава быў там пабудаваны ў 1928 г. 

Неўзабаве пасля прыбыцця на новае месца служэння кс. Яўген напісаў сваёй 

сястры наступнае: “Як ты ўжо ведаеш, па волі арцыпастыра я пераведзены ў 

новую парафію. Дабрынёва я пакідаў са шкадаваннем, і слёз было вельмі 

шмат. Тут я зноў плачу. Вельмі далёка і досыць цяжкія ўмовы ...”. У 

Драздоўшчыне ён правёў чатыры цяжкія гады савецкай, а потым і нямецкай 

акупацыі.  

Пасля забойства немцамі кс. Рамуальда Дроніча, кс. Латэцкі ўзяў пад 

сваю апеку таксама і асірацелую  парафію ў Ваўкалаце, якая знаходзілася ў 

30 км ад Драздоўшчыны. Даводзілася яму таксама часта ездзіць з аднаго 

месца службы на іншае. 20.VI.1943 г. кс. дэкан Ян Рамейка з Лучая, 

папярэдзіў кс. Латэцкага аб дзейнасці на яго тэрыторыі ўзброенай банды 

партызан і не раіў ехаць у Драздоўшчыну. Але кс. Яўген не паслуха 

папярэджанняў і паехаў. Перад вырушэннем у шлях кс. Латэцкі сказаў 

фурману: “Я не магу не паехаць. Бо сёння нядзеля і я абавязаны 

адправіць св. Імшу. Калі не вярнуся, прашу мяне там пахаваць”. 

Без праблемаў дабраўшыся да касцёла, кс. Латэцкі адслужыў св. Імшу, 

пасля чаго ахрысціў дзіця. У гэты час у Драздоўшчыну ўвайшоў атрад 

партызан, якія адразу ж пачалі рабаваць людзей, забіўшы пры гэтым чатырох 

жыхароў вёскі. Наведаліся бандыты і ў плябанію, але не застаўшы там нікога, 



знайшлі кс. Латэцкага, які маліўся ў касцёле. Бандыты вывелі яго на вуліцу і 

заявілі, што забіраюць каня і брычку. Святар адмовіўся аддаваць свой 

“транспартны сродак”, матывуючы гэта тым, што яго часта клічуць да 

хворых і паміраючых, а таму яму даводзіцца пераадольваць вялікія 

адлегласці, ды і да Ваўкалаты дабірацца далёка. Ён моцна трымаў за аброць 

каня і не аддаваў яго рабаўнікам. Тады адзін з бандытаў стрэліў яму ў руку. 

Куля прабіла руку. Кс. Латэцкі схапіў аброць другой рукой, але і гэтая была 

прабіта куляй з вінтоўкі. А другі бандыт ударам прыклада выбіў святару 

вока. Калі паранены святар пабег у бок ручая, які працякаў непадалёк, 

аўтаматная чарга прашыла яго спіну. Парафіяне з вялікім горам і плачам 

пахавалі свайго пастыра каля касцёла ў Драздоўшчыне.  

Кс. дэкан Ян Рамейка напісаў маці забітага калегі наступныя словы: 

“Кс. Латэцкі быў адным з лепшых пастыраў майго дэканата, паважаны 

калегамі і любімы парафіянамі. Здарылася вялікае няшчасце і гора для нас 

усіх. Да гэтага дня я пагружаны ў боль і смутак, і таму не мог сабрацца раней 

і напісаць Вам ліст аб гэтым журботным для нас усіх здарэнні. 20.VI.1943 г. 

у чатыры гадзіны пасля абеду ваш сын быў забіты выстраламі бандытаў у 

Драздоўшчыне. У сувязі з наяўнасцю шматлікіх бандаў немагчыма было 

арганізаваць годныя пахаванне ў Драздоўшчыне, таму я вырашыў цела 

вашага сына даставіць у Лучай, дзе 22.VI.1943 г. павінна было адбыцца 

пахаванне. Але абставіны не дазволілі ажыццявіць і гэты намер, таму 

першапачаткова цела было пахавана ў Драздоўшчыне, а ў Лучайскім 

касцёле, была адслужана св. Імша за забітага, у якой прынялі ўдзел святары 

нашага дэканата пры вялікай колькасці народа ...”. 

 Немцы хутка сцямілі, што з гэтага забойства можна атрымаць 

прапагандысцкія выгады, таму накіравалі  ў Драздоўшчыну падраздзяленне 

беларускай паліцыі. Цела святара было эксгумавана і пад аховай паліцэйскіх 

дастаўлена ў Дунілавічы, дзе 26.VI.1943 г. на могілках ля касцёла адбылася 

ўрачыстая цырымонія пахавання.  

Касцёл Св. Вацлава ў Драздоўшчыне, як і некаторыя бліжэйшыя вёскі, 

быў спалены немцамі ў кастрычніку 1943 г. падчас правядзення так званай 

антыпартызанскай акцыі.  

У 90-я гады ХХ стагоддзя на магіле кс. Я. Латэцкага быў усталяваны 

помнік. Зроблена гэта было дзякуючы намаганням тагачаснага пробашча 

Дунілавіцкага касцёла кс. Кшыштафа Пажарскага, якому дапамаглі былыя 

парафіяне Драздоўшчынскага касцёла, якія пражывалі на той момант як у 

Беларусі, так і ў Польшчы. Урачыстасці па асвячэнні помніка, якія адбыліся 

20.VІ.1992 г., сабралі шмат духавенства і вернікаў. Прысутнічалі і сваякі 

забітага кс. Латэцкага. 

 

                                                  



05.11.2018 

                Трохдзённы адпачынак  у Навагрудку дзяцей з хору  

          “ Праменьчыкі” і міністрантаў парафіі Езуса 

Міласэрнага  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                    



25. 12.2018 

Вігілія Божага Нараджэння 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


