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Прыйдзі да нас, Дух 

Святы! 

 

Прыйдзі, Дух Мудрасці, і асвяці 

недасведчанасць і цемру нашых сэрцаў, каб 

мы спасціглі Святло Праўдзівае. 

«Калі ж прыйдзе Ён, Дух праўды, навучыць 

вас усѐй праўдзе» (Ян 16, 13).  

 

Прыйдзі, Дух Розуму, і напоўні наш розум усведамленнем Бога. 

Пасля таго, як Пѐтр і апосталы прынялі Духа Святога, яны не 

толькі зразумелі сутнасць вучэння Езуса Хрыста, але і самі 

прапаведавалі, тлумачылі сутнасць вучэння ўсім людзям. Каб 

здолець перадаць ісціну, трэба самому яе зразумець і прыняць, 

дазволіць Ісціне перамяніць сябе. Дазволіць Духу Святому 

пераканаць сябе… 

 

Прыйдзі, Дух Рады, і настаў нас на шлях збаўлення. 

Дар рады — гэта вялізнае багацце, якім мы можам служыць 

нашым бліжнім.  

 «…і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля 

адпушчэння грахоў вашых, і атрымаеце дар Духа Святога» (Дз 2, 

38). 
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Прыйдзі, Дух Моцы, і дай нам мужна вызнаваць нашу веру. 

Сімон па-свойму любіў Езуса Хрыста. Ён абяцаў Езусу, што ніколі 

не адрачэцца ад Яго. Але мы ведаем пра тое, што ѐн тры разы 

адрокся ад Езуса Хрыста. 

Пасля сашэсця Духа Святога Пятра ўкрыжавалі ўверх нагамі за 

веру ў Езуса Хрыста. 

 

Прыйдзі, Дух Умеласці, і ствары ўва мне новага чалавека. 

Рыбак стаў лаўцом людзей… Хто мы для свету? Хто мы ў свеце? А 

хто мы для Бога? Хто мы ў Валадарстве нашага Нябеснага Айца? 

Прайсці шлях ад рыбака да апостала… Шлях ад Сімона да святога 

Пятра, ад старога чалавека да новага — гэта магчыма толькі ў 

Духу Святым. 

«Вецер вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль 

прыходзіць і куды ідзе. Так ѐсць з кожным, хто нарадзіўся з Духа» 

(Ян 3, 8). 

 

Прыйдзі, Дух Пабожнасці, і ўчыні, каб хрысціянская праведнасць 

стала сэрцам нашай веры. 

У Гетсіманскім садзе Езус прасіў сваіх вучняў чуваць і маліцца з 

Ім, а мы ведаем, што яны, у тым ліку і Пѐтр, спалі ад смутку, не 

маліліся. Хрысціянская пабожнасць — гэта не толькі жаданне 

маліцца, але і жыццѐ ў праведнасці. Мы з вамі спынімся на 

малітве. Ці з’яўляецца малітва нашым любімым заняткам? Што 

для нас малітва? Мне здаецца, колькі людзей у свеце, столькі і 

спосабаў малітвы. Ці верым мы з вамі ў сілу малітвы? 

 

Прыйдзі, Дух Боязі Божай, і навучы нас сапраўднаму пакланенню 

Богу Адзінаму. 

Сэнс гэтага дару я разумею такім чынам: я настолькі моцна люблю 

Бога, што баюся Яго пакрыўдзіць хаця б самым малым грахом. Ён 

— самы галоўны ў маім жыцці, Ён — мой скарб, мая святасць, 

Той, дзеля якога я магу аддаць сваѐ жыццѐ. Няма нікога і нічога 

важней і каштоўней Бога.  

 
Паводле: С. Нунэ Цітаян MSF, http://catholic.by 

http://catholic.by/
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Урачыстасць Спаслання Духа Святога  
 

На гэтым тыдні расклад багаслужэнняў будзе наступны: 

 у панядзелак, аўторак, чацвер, пятніцу - святая Імша ў 18.00 

 у сераду і суботу – святая Імша у 10.00 

 у нядзелю – святая Імша ў 16.0 

 

у літургіі успамінаем: 

 09.06. – успамін НПМ Маці Касцѐла.  

 11.06. – успамін св. Барнабы, Апостала.  

 13.06. – успамін св. Антонія Падуанскага.  
 15.06. – урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. 

 

Заканчваецца сѐння Вялікодны перыяд – распачынаецца ІІ частка 

Звычайнага перыяду.  

 

у нашай парафіі адбываюцца чэрвеньскія набажэнствы – 

штодзѐнная малітва Літаніяй да да Найсвяцейшага Сэрца Езуса 

Хрыста.  

 

Заўтра, 9.06. – фэст у Чавусах, а ў пятніцу, 13.06. – парафіяльнае 

свята ў кларэтынскай парафіі ў Магілѐве. 

Просьба аб малітве за тыя парафіі, якія не застаюцца абыякавымі 

адносна лѐсу нашай супольнасці – Ракаўская парафія, парафія св. 

Сымона і Алены ў Мінску, парафія св. Яна Евангеліста і св. 

Максіміліяна ў Мінску, парафія Найсвяцейшай Тройцы ў Друі, а 

таксама ―Карытас‖ нашай архідыяцэзіі.   

 
 

Дзякую Вам, дарагія браты і сѐстры, за супольную малітву. Няхай 

Добры Бог узнагародзіць вашую шчодрасць і дабрыню. Добрага 

перажывання нядзелі Ўвакскрасення Пана  і плѐнных дзѐн працы. 
 

тэл: 8-029-880-99-19 (кс. Андрэй) 

 

Пар аф і ял ьныя  аб вес т кі:  

 



4 
 

Ян 20, 19–23 
Як паслаў Мяне Айцец, так і я пасылаю вас, 

прыміце Духа Святога 

 

Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і 

дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі 

замкнѐныя ад страху перад юдэямі, 

прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў 

ім: Спакой вам! І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. 

Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: 

Спакой вам! Як паслаў Мяне Айцец, так і я пасылаю вас. І, 

сказаўшы гэта, дыхнуў, і кажа: Прыміце Духа Святога. Каму 

адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны; на кім пакінеце, на тым 

застануцца. 

 

Божа, Дух Святы, прыйдзі і нябеснага спашлі нам святла Твайго 

струмень. Ойча ўбогіх паспяшы, сэрцам праўду пакажы і свае дары нам 

дай. Суцяшыцель сэрц людскіх, наймілейшы госць у іх, 

Асалода стомленых, Адпачынак змучаных і Вада для прагнучых, 

Суцяшэнне плачучых. 

О Святло шчаслівае, ў сэрцаў глыб ўніклівае, Тваіх верных напаўняй. 

Без Твайго дыхання што ж сярод стварэння?  

Пустата і небыццѐ. 

Што нячыста ў нас, абмый, што засохла, ажыві. 

Што паранена, злячы, што ў нас цвѐрдае, схілі, 

скрыўлена — прамым чыні, холад сэрца разагрэй. 

Дай Тваім жа верным, Божай ласкі пэўным, 

сем Тваіх святых дароў. 

Дай заслугу мужнасці, вытрываласць у вернасці, 

дай і радасць вечную. Амэн. 
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