Расклад набажэнстваў на 13 чэрвеня:
10.00 – св. Імша на польскай мове;
18.00 – св. Імша на беларускай мове.

15 чэрвеня – урачыстасць
Найсвяцейшай Тройцы, парафіяльны
адпуст.

Ліст да ўсіх парафіянаў
Парафія Святой Тройцы
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13 чэрвеня – парафіяльная падзея

“Адкрытасць на дабро ў другім чалавеку”

09.30 – св. Імша на польскай мове;
12.00 – св. Імша на беларускай мове,
падчас якой Біскуп Алег Буткевіч
удзеліць
сакрамант
Бежмавання,
працэсія.
18.00 – св. Імша на беларускай мове.

Сімвалічны жэст
Заахвочваем вернікаў, каб на лістку, размешчаным
дома на бачным месцы, напісалі добрыя якасці, якія
заўважылі ў блізкіх, тым самым адкрываючыся на
дабро ў іншых людзях.

Вучыся бачыць сэрцам!

Рэха мінулай падзеі
“Было радасна і спеўна на
душы, што паўстане Езус Хрыстус, і
хацелася падзяліцца гэтай радасцю з
усімі парафіянамі. Віншаванне ад
душпастыраў
было
прыемнай
нечаканасцю, асабліва для тых
людзей, якія наведваюць святыню
толькі падчас вялікіх урачыстасцяў.”
Крысціна
Малітва да св. Антонія
Святы Антоній, слаўны слуга і прыяцель Езуса Хрыста, ты
быў годны насіць Яго на руках у постаці Дзіцяці і сѐння цешышся з Ім
у нябеснай краіне. Я ўдзячны Богу за ўсе ласкі і дабрадзейнасці, якія
ты выпрасіў для маѐй душы. Зноў выбіраю цябе сѐння маім апекуном,
заступнікам і верным айцом. Абяцаю, што заўсѐды буду шанаваць і
любіць цябе. Прашу цябе, святы ойча, вазьмі мяне ў сваю апеку і
дапамагай ва ўсіх маіх пачынаннях. Не пакідай мяне, будзь маім
спадарожнікам на шляху да вечнасці, маім заступнікам і абаронцам,
маѐю пуцяводнаю зоркаю як у жыцці, так і пасля смерці. Амэн.

13 чэрвеня – успамін святога Антонія Падуанскага
Святы Антоній, які з’яўляецца адным з самых любімых і
знакамітых святых Каталіцкага Касцѐла, нарадзіўся каля 1195 г. у
Лісабоне, у знатнай сям’і. У 15-гадовым узросце паступіў у манастыр
Ордэна рэгулярных канонікаў Св. Аўгустына ў Каімбры, дзе атрымаў
добрую біблейскую адукацыю, а ў 1220 г. быў рукапакладзены ў
святары. Тады ж у царкву Святога Крыжа ў Каімбры былі прывезены
парэшткі пяці францысканскіх першапакутнікаў, што загінулі за Хрыста

падчас сваѐй місіі ў Марока, дзе яна прапаведвалі сярод мусульман. Гэта
зрабіла на святара моцнае ўражанне, і ѐн вырашыў стаць
францысканцам.
Глыбокае веданне біблейскіх тэкстаў, красамоўе і ўменне
прыцягнуць увагу слухачоў збірала на яго пропаведзі велікую колькасць
народа. Апошнія гады жыцця Антоній пражыў у Падуі, дзе і памѐр 13
чэрвеня 1231 г.
Святы Антоній запомніўся не толькі як
цудоўны святар, прапаведнік і багаслоў, але і як
вялікі цудатворца; Госпад здзяйсняў праз яго
шматлікія
цуды,
каб
паказаць
Сваю
ўсемагутнасць, славу і міласэрнасць нават
грэшнікам і дапамагчы ім знайсці шлях ісціны ў
навяртанні да Бога. Не было чалавека, які,
аднойчы сустрэўшы Антонія, сумняваўся б у яго
святасці. Таму нядзіўна, што ѐн быў аб’яўлены
Папай Рыгорам ІХ святым ужо ў 1232 г. – на
наступны год пасля сваѐй смерці. У ХІІІ ст.
вернікі сталі звяртацца ў малітвах да Антонія як да цудатворцы і
памочніка ў пошуку духоўных каштоўнасцей. У асобе св. Антонія
вялікая дасведчанасць і незвычайнае красамоўства спалучаюцца са
сціпласцю і пакораю, з прыязнасцю і прастатою. Гэта сапраўды натхняе
людзей і да сѐнняшняга часу прываблівае. Св. Антоній робіць мяккімі
сэрцы многіх, каб яны ахвяравалі свае грошы для бедных. Ён з’яўляецца
таксама своеасаблівым апекуном грамадскай свядомасці. І да яго
звяртаюцца, калі нехта штосьці згубіў і, нягледзячы на адчайны пошук,
не знаходзіць. Многія спадзяюцца, што святы дапаможа ў такой
сітуацыі. Малітва да св. Антонія прыводзіць верніка да абуджэння яго
ўласных творчых здольнасцяў, і пасля часта прыходзіць у галаву, дзе
можа ляжаць тое, што ты лічыў згубленым. Яе сапраўдны сакрэт
заключаецца ў даверы які злітуецца нада мною, Богу, калі я штосьці
згубіў. Гэта трымаецца на ўпэўненасці, якой вучыць св. Антоній: ва ўсіх
нягодах мы павінны звяртацца да Бога. Разважанне пра св. Антонія,
якога Бог надзяліў такімі вялікімі дарамі і які ўсѐ ж застаўся
пакорлівым, можа разбудзіць у нас бязмежны давер да Бога, які
клапоціцца пра дробязі нашага штодзѐннага жыцця.

