Святы Пасхальны Трыдуум 17.04 – 19.04 2014
Вялікі Чацвер – 19.00 - святая Імша Вячэры Панскай;
Вялікая Пятніца – 17.00 - Крыжовы шлях па вуліцах Глыбокага;
19.00 - Літургія Вялікай Пятніцы;
Вялікая Субота – 22.00 - Літургія Вялікай Суботы;
Асвячэнне страваў на велікодны стол – 10:00; 11:00;
12:00; 13:00; 14:00;15:00; 16:00
Урачыстасць Уваскрасення Пана – св. Імша ў 11:00; 18:00
Сімвалічны жэст: Заахвочваем вернікаў да складання пажаданняў з
нагоды Вялікадня падчас асвячэння велікодных страваў у касцёле, а
таксама дома і суседзям.

Ліст да ўсіх парафіянаў
Парафія Святой Тройцы
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19 красавіка – парафіяльная падзея
“Адкрыццё на іншых”

ЕЗУС ЧАКАЕ АД НАС, КАБ ДЛЯ КОЖНАГА ЧАЛАВЕКА БЫЛІ АДКРЫТЫЯ І ДОБРАЗЫЧЛІВЫЯ, БО БУДУЕМ
ВАЛАДАРСТВА БОЖАЕ.
“ШЧЫРА ЛЮБІЦЕ АДЗІН АДНАГО БРАТНЯЮ ЛЮБОФЮ, У ПАШАНЕ АДЗІН АДНАГО АПЕРАДЖАЮЧЫ”

Малітва да ўкрыжаванага Хрыста

Збавіцель наш, Езу Хрыстэ! Бачу Цябе, прыбітага да крыжа
дзеля Тваѐй вялікай любові да роду людскога. Галаву маеш нахіленую,
бо хочаш пачуць усе нашыя малі
твы; сэрца маеш адкрытае, бо хочаш даць усім ласку Тваю; рукі
маеш распасцѐртыя, бо хочаш усіх нас да сябе прыгарнуць; ногі маеш
прыбітыя цвікамі, бо хочаш быць заўсѐды з грэшнікамі. Малю Цябе
сѐння, дзеля тваѐй горкай смерці і пачэснага крыжа пачуй малітвы
мае, пашлі мне ласку Тваю, прыгарні мяне да сябе і будзь са мною ў
хвіліну смерці маѐй. Амэн.
Дзень, поўны радасці, настаў
За нашы віны выкуп дан.
Аллелюя, аллелюя! Аллелюя!
Скончыўся ўжо няволі стан.
Дзень, поўны радасці, настаў.
Сёння Пан Хрыстус з гробу ўстаў Аллелюя, аллелюя! Аллелюя!
Ў гэты святы і светлы дзень
Змёртвыхпаўстання прыклад даў.
Хай жа плыве узнёслы спеў.
Аллелюя, аллелюя! Аллелюя!
I сэрцы ўбачаць хвалы цень.
Радуемся, жыве наш Пан!
Аллелюя, аллелюя! Аллелюя!

Хрыстос Уваскрос!
Радасці ўсім, веры і дабрыні!

11 февраля в нашем костѐле
проводилось
мероприятие,
посвящѐнное
Дню
больных.
Посетители отделения дневного
пребывания
для
инвалидов
приняли активное участие в этом
мероприятии.
Вот их отзывы:
«За день до мероприятия сильно переживал о том, всѐ ли у меня
получится». Сергей Дементьев
«Мне доверили нести Библию.
Было такое ощущение, что от
радости, счастья и волнения у
меня выросли крылья. Я шѐл и
порхал. Казалось, что вместо
Библии я несу Самого Иисуса».
Сергей Сеньковец

«Я держала сосуд с водой, и у меня дрожало сердце. От волнения и
радости открылось второе дыхание. Я чувствовала себя самым
счастливым человеком в мире». Таня Жук
«Искренне благодарны, что наши
дети (люди с ограниченными
возможностями) нужны нашему
обществу. Костѐл им уделяет
огромное внимание».
Мама
Наташи Калиновской

Вялікдзень
Вялікдзень — гэта свята пераходу ад няволі смерці да свабоды
вечнага жыцця. Вялікдзень таксама называюць Пасхай, што на габрэйскай
мове азначае” пераход”.
Свята Вялікадня ўзяло свой пачатак ад габрэйскай Пасхі, святкаванне
якой было звязана з выйсцем выбранага народу з егіпецкай няволі ў
абяцаную зямлю. На Нікейскім Саборы ў 325 годзе было прынята, што
Вялікдзень у Касцёле будзе адзначацца ў першую нядзелю пасля першага
вясенняга паўналуння.
Адным з атрыбутаў велікодных дзён з’яўляецца фарбаванае яйка.
Паводле біблейскага падання, Марыя Магдалена прынесла ў падарунак
рымскаму імператару Ціберыю чырвонае яйка як сімвал невіноўнасці Хрыста
і сведчанне таго, што ўвесь свет адказны за Яго пралітую кроў. Акрамя таго,
яйка — сімвал бясконцасці жыцця. У Беларусі дагэтуль існуе звычай
прыносіць велікодныя яйкі ў падарунак. Першапачаткова яйкі фарбавалі ў
чырвоны колер (крашанкі), пазней — размалёўвалі рознымі ўзорамі
(пісанкі).
У Вялікую суботу рыхтуюцца стравы да асвячэння: хлеб як напамін
пра «хлеб жывы, які сышоў з нябёсаў», вяндліна — на ўспамін пасхальнага
баранка, а таксама яйка — сімвал новага жыцця, якое нясе Уваскрослы
Хрыстус, соль, якая ахоўвае нас ад сапсаванасці. Велікодны баранак
сімвалізуе біблейскага пасхальнага баранка, які быў прадвеснікам БаранкаХрыста, забітага і ўваскрослага, які сваёй крывёй збавіў свет ад вечнай
смерці.
„Сапраўды, сапраўды кажу Вам, хто верыць у Мяне, не памрэ да
веку, і Я ўваскрашу яго ў апошні дзень”. Наша будучыня – гэта дар
Уваскрослага Езуса. З Уваскрасення Хрыста, з Ягонай перамагаючай любові
на кожнага з нас сыходзяць струмені міласэрнасці. Вялікдзень – дзень
пытанняў пра сэнс усяго! Гэта дзень пошукаў сваёй будучыні, і блізкай, і
далёкай. Можа быць ты баішся абудзіцца, бо адчуваеш сябе слабым,
прыгнечаным успамінамі пра грахі, не можаш змагацца са спакусамі гэтага
свету, і ўсім тым, што мела месца ў тваім старым жыцці!? Ты баішся, што
табе спатрэбяцца доказы, каб цвёрда стаяць на дарозе веры? Уваскрасенне
Хрыста з’яўляецца нагодай для вялікай радасці. Безумоўна, гэта адносіцца
да чалавека веры, чалавека, які ўдзельнічае ў справах веры. Пасха – гэта не
проста момант гісторыі, гэта пачатак новага стану: Езус уваскрос не дзеля
таго, каб у сэрцах вучняў жыла толькі памяць пра Яго, а дзеля таго, каб Ён
сам жыў у нас і мы разам з Ім маглі дасягнуць радасці вечнага жыцця.

