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НАДЗЁННАЕ

9 студзеня 2019 г.

БОЛЬШ ЧЫМ ТРАДЫЦЫЯ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«Сама атмасфера гэтай урачыстасці настройвае на добрыя справы.
Менавіта ў калядныя дні праводзіцца
больш за ўсё дабрачынных, іншых падобных мерапрыемстваў. І я шчыра
ўдзячны ўсім, хто праяўляе клопат пра
людзей, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, — сказаў Аляксандр
Лукашэнка, нагадаўшы пра спрадвечную ісціну: ты сёння дапаможаш людзям, якія ў гэтым маюць патрэбу, а
заўтра людзі дапамогуць табе».
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
Раство — адно з самых глыбокіх па
сваім сэнсе хрысціянскіх свят. Яно сімвалізуе нараджэнне Чалавека, якому
наканавана здзейсніць подзвіг, ахвяраваць сабой дзеля выратавання людзей.
Асаблівае значэнне гэтае свята мае
для беларускай зямлі. Яна страціла
мільёны сыноў і дачок, якія цаной сваіх жыццяў абаранялі Радзіму падчас
войнаў.
«Лёсы многіх бясследна сцёр час.
Але імёны герояў мінулага стагоддзя і
нашых дзён мы ўвекавечылі, пабудаваўшы гэты велічны храм-помнік. Усё ў
гэтым праекце, ад ідэі да ўвасаблення
задумы, служыць галоўнай мэце — захаванню гістарычнай памяці, сцвярджэнню міру і згоды ў грамадстве», —
звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.

Храм Усіх Святых стаў сапраўды народнай святыняй, бо значны ўнёсак у
яго будаўніцтва зрабілі грамадзяне і
дзяржава. І сёння велічны, прыгожы
храм — свайго роду сімвал суверэннай Беларусі.
«Часы былі няпростыя, але мы ўзвялі гэты храм. Ён аднагодак нашай незалежнай, суверэннай Беларусі. Хай
ён заўсёды сімвалізуе наш суверэнітэт.
І ўсім, хто дрэнна глядзіць на нас, адназначна кажа пра тое, што пад бізуном
мы больш ніколі хадзіць не будзем», —
заявіў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў
увагу на тым, што беларусы цэняць
мір: «Мы былі сведкамі гора і жахаў
войнаў, як ніякі іншы народ у свеце. Беларусы гэта выпрабавалі спаўна. Мы
цэнім мір і заклікаем усе народы да
сяброўства і супрацоўніцтва. І ў гэтай
місіі наша дзяржава, беларускі народ,
наша царква заўсёды былі адзіныя».
Аляксандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў,
што беларусы — горды, незалежны,
талерантны і вельмі добры народ, які
заўсёды добра ставіцца да ўсіх сваіх
суседзяў.
Словы віншавання ад Прэзідэнта
прагучалі для ўсіх прысутных: «Хай на
нашай зямлі нараджаюцца дзеці. Нам
вельмі важна, каб іх было шмат. Хай
у іх будзе шчаслівае дзяцінства і доўгае цікавае, яркае жыццё — усё гэта
залежыць толькі ад нас».

Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі пажадаў Аляксандру Лукашэнку божай
дапамогі ў яго адказным служэнні і падзякаваў за тое, што ён захаваў добрую традыцыю наведваць храм у час
Раства і Вялікадня.
Ад значыў асаб лі вую ат мас фе ру
храма Усіх Святых і настаяцель прыхо да Фё дар Поў ны: «Тут для кожнага са мі ня бёсы раз гар нулі бла гадаць».
Аляксандр Лукашэнка прыбыў на
свята з падарункам — іконай «Раство
Хрыстова». Абраз быў створаны майстрамі Свята-Елісавецінскага манастыра горада Мінска.
У адказ ад духавенства Прэзідэнт
атрымаў Евангелле, выдадзенае і распрацаванае да асвячэння галоўнага
прастола храма-помніка.
Да пачатку службы кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з роспісам царквы
і агледзеў званы, якія ўздымуць на
званіцу храма. Аляксандр Лукашэнка таксама ўсклаў кветкі да помніка
Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі
Алексія ІІ.
Сёння вернікі з усёй Беларусі наведваюць храм Усіх Святых і таму, што ў ім
выстаўлены для пакланення крыж, які
змяшчае рэшткі адзення Ісуса Хрыста
і мошчы 21 святога. Рэліквія будзе знаходзіцца ў Мінску да 2 мая.
Марыя ДАДАЛКА.

ПЕРАМАГЛІ 12-ы РАЗ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Анд рэй Мі ха лёў, на падаючы каманды Прэзідэнта Беларусі, звяртае ўвагу,
што гэта не проста спартыўнае спаборніцтва: «Для нас,
ветэранаў, гэта выдатнае
свята, бо мы нячас та так
збіраемся ўсе разам. Для
нас гэ та вель мі важ на».
Спартсмен кажа, што з некаторымі хакейнымі сябрамі
разам сустракаецца і пасля
гульняў.
Адначасова з Калядным
турнірам падводзілі вынікі і
па «Залатой шайбе». Трэцяе месца ў турніры заняла
каманда «Атлант» (Кобрын),
дру гое — «Со кал» (Горкі), першае — «Грыфоны»
(Цэнт раль ны ра ён Мінска). Дарэчы, за камандупераможцу гуляе Мікалай
Лукашэнка, які стаў найлепшым бамбардзірам на спаборніцтвах.

Аляксандр Лу ка шэн ка
ўзнагародзіў гульцоў абодвух турніраў у асобных намінацыях, а таксама ўручыў
кубкі за першыя месцы.
Сю зан на Коль бен хаер, нападаючая зборнай
Міжнароднай федэрацыі
хакея:
— Я была першым гульцом у жаночым хакеі ў Венгрыі і прывыкла гуляць з мужчынамі. Але ў такім турніры
ўдзельнічаю ўпершыню. Для
мяне гэта вялікі гонар. Да
гэтага Мінск уразіў мяне
падчас чэмпіянату свету ў
2014 годзе. Цяпер зіма, але
ён мне па-ранейшаму падабаецца.
Андрэй Нікалішын, гулец каманды Расіі:
— У Беларусі традыцыйна пра вод зяць ма са выя
спар тыў ныя ме ра пры емствы на самым высокім узроўні. Пераканаўся ў гэтым
і на Калядным турніры, на

які прыехаў не ўпершыню:
быў у Мінску ў 2014 годзе на
чэмпіянаце свету па хакеі.
Кожны раз у вас усё арганізавана па найвышэйшым
разрадзе. На Калядным турніры шмат каманд, гледачоў —
усё святочна і вельмі душэўна.
Саід аль-Нуаімі, нападаючы каманды ААЭ па
хакеі:
— Гэта вельмі паспяховы
турнір для каманды Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Мне
здаецца, што сёлета ў сапернікаў у складах майстравітыя
гульцы, якія раней выступалі ў вельмі моцных клубах.
Таму для нас гэта выдатны
вопыт. Беларусы дапамагаюць развіваць хакей у Эміратах. Яны дапамагаюць нам у
тактыцы, у развіцці ўсіх кампанентаў гульні, таму вялікі
дзякуй тым беларускім гульцам і трэнерам, якія працуюць у нас.

Мацікайнен Пенці, галоў ны трэ нер ка ман ды
Фінляндыі:
— Гульні часам былі складанымі. Наогул, тут вельмі
высокі ўзровень — так і не
скажаш, што турнір аматарскі. Усе гуляюць як профі і
робяць усё магчымае, каб
пе ра маг чы і па ра да ваць
мясцовых гледачоў.
Джын Ра фа эль ТуюЛандры, гулец каманды
Кітая:
— Я ўпершыню ў Мінску і
ў захапленні ад гэтага горада. Людзі ў вас добразычлівыя і адкрытыя. Нягледзячы
на тое, што мы не прайшлі ў
фінал, гэта былі па-сапраўднаму гарачыя спаборніцтвы.
Нашы сапернікі — прафесійныя хакеісты. Напрыклад,
Зубрус — гэта мой кумір з
дзяцінства, і я шмат чаму ў
яго навучыўся.
Надзея АНІСОВІЧ,
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Да 100-годдзя МЗС

«Жывыя»
абрысы гісторыі
У чым значнасць летапісу
дыпламатычнай службы ў практычнай
і надзённай справе дыпламатаў?
Гэту тэму абмеркавалі ўдзельнікі круглага стала,
прысвечанага векавому юбілею галоўнага знешнепалітычнага ведамства краіны. На сустрэчы, якая
прайшла пад эгідай часопіса «Беларуская думка»
і дахам МЗС, прысутнічалі намеснік міністра замежных спраў Беларусі Андрэй Дапкюнас, супрацоўнікі міністэрства, ветэраны службы, навукоўцы
і журналісты.
«Сённяшняя наша тэма для разважання — гісторыя
больш далёкая, дата стагоддзя. Сярод усіх юбілеяў яна,
мусіць, найбольш уражвае — адзінка, два нулі. Міністэрства замежных спраў з вельмі трапяткім пачуццём
ставіцца да гэтай даты. Ладзяцца мерапрыемствы, шмат
што зроблена кіраўніцтвам — з ініцыятывы міністра ў
плане ўвядзення і ўзаконьвання геральдыкі, службовых
знакаў, форменнага адзення паслоў. Праводзяцца мерапрыемствы мемарыяльнага роду, звязаныя з людзьмі,
якія працавалі тут. Гэта сродкі нагадаць, што гісторыя
міністэрства пачалася не ў 1992 годзе, не ў 1944 годзе», —
выказаў думку Андрэй Дапкюнас.
Па словах ветэранаў і навукоўцаў, вяліся дыскусіі, якую
дату ўзяць як дзень заснавання дыпламатычнай службы
Беларусі. Сярод варыянтаў нават быў дзень далучэння
Беларусі да ААН, але ўсё ж такі вырашылі шукаць дату ў
больш ранняй гісторыі краіны. І знайшлі... нататку аб заснаванні камісарыята па знешніх справах у газеце «Звязда» ад 22 студзеня 1919 года. Размяшчалася ведамства
ў той час на вуліцы Койданаўскай, якая сёння вядомая як
Рэвалюцыйная.

 У тэму
Уважліва трэба ставіцца і да тэрміналогіі.
Стагоддзе ў 2019-м будзе адзначаць менавіта
дыпслужба Беларусі, а не беларуская
дыпламатыя. Дыпламатыя — паняцце больш
глыбокае, і мае на ўвазе ўдзел беларусаў
у дыпламатычнай дзейнасці, а служба —
гэта непасрэдна структура, ведамства.
Удзельнікі ўспомнілі тых, хто сыграў вызначальную
ролю ў станаўленні дыпламатычнай службы Беларусі:
Кузьму Кісялёва, міністра замежных спраў БССР, яго
пераемніка Анатоля Гурыновіча, нашага суайчынніка Андрэя Грамыку, які кіраваў знешнепалітычным ведамствам
усяго Савецкага Саюза з 1957-га да 1985 года. У гэтым
годзе, дарэчы, будзе 110-гадовы юбілей з дня нараджэння
Андрэя Грамыкі.
— Для супрацоўнікаў міністэрства найбольш важна, каб
калегі мае, каб я сам у сваёй працы быў не проста адміністратарам, чыноўнікам, а ў большай ступені дзейнічаў
як грамадзянін. А грамадзянін не можа дзейнічаць, калі
не ведае сваёй гісторыі, — акцэнтаваў увагу на значнасці гістарычнага фактару ў службе дыпламатаў Андрэй
Дапкюнас.
Анансаваў намеснік міністра і ўрачыс ты сход да
100-годдзя МЗС, які мае быць самым прадстаўнічым.
На ім збяруцца людзі, у той ці іншай сферы датычныя да
ведамства.
Марыя ДАДАЛКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Кіеў вяртае томас аб аўтакефаліі ў Стамбул:
у ім не хапае подпісаў
Томас аб аўтакефаліі праваслаўнай
царквы Украіны на
нейкі час вернецца
ў Стамбул. У ім не
хапае абавязковых
подпісаў. Пра гэта
заявіў кіраўнік дэпартамента па справах рэлігій і нацыянальнасцяў міністэрства культуры краіны Андрэй Юраш
падчас каляднай літургіі з Сафійскага сабора ў Кіеве,
паведамляе тэлеканал «112. Украіна».
«У найбліжэйшыя дні томас вернецца ў Стамбул у Канстанцінопальскі патрыярхат, бо зараз ён падпісаны толькі
Усяленскім патрыярхам Варфаламеем. Там павінны быць
подпісы ўсіх членаў Усяленскага Найсвяцейшага Сінода
патрыярхата, — сказаў Юраш. — Літаральна праз два
дні адбудзецца Сінод, дзе гэта будзе зроблена, і тады
ўжо томас канчаткова і назаўсёды вернецца ва Украіну і
будзе захоўвацца ў асаблівых умовах».

7 студзеня томас аб аўтакефаліі праваслаўнай царквы Украіны быў выстаўлены ў саборы кіеўскай Сафіі.
Дакумент у сабор унеслі Пётр Парашэнка разам з мітрапалітам Епіфанам. 6 студзеня дакумент быў падпісаны ў
Стамбуле.

Каля 200 мільёнаў чалавек бяруць удзел
у агульнанацыянальнай забастоўцы ў Індыі
Каля 200 мільёнаў чалавек у Індыі прымаюць удзел у
агульнанацыянальнай двухдзённай забастоўцы, якая пачалася ў аўторак па закліку шэрагу агульнанацыянальных
прафсаюзаў і левых рухаў.
Удзельнікі пратэс ту вылучылі лозунгі з патрабаваннем павышэння мінімальнай аплаты працы і пенсій у
розных галінах прамысловасці, паляпшэння сацыяльных умоў, новых рабочых месцаў для моладзі і шэраг
іншых.
Забастоўшчыкі абвінавачваюць цэнтральны ўрад у нежаданні абараняць інтарэсы працоўных. Як адзначаюць
індыйскія СМІ, забастоўка можа адбіцца на рабоце гарадскога, міжгародняга і чыгуначнага транспарту, банкаўскага сектара, страхавых кампаній, тэлекамунікацый. У некаторых раёнах закрываюцца школы і іншыя навучальныя
ўстановы. У гарадах закрыты многія крамы і офісы.

Кіраўнік МУС Францыі паабяцаў адказаць
жорсткімі мерамі на агрэсію маніфестантаў
Міністр унутраных спраў Францыі Крыс тоф Кастанер асудзіў заклікі да гвалту ў адносінах да вартавых
правапарадку, якія пачасціліся сярод маніфестантаў, і
анансаваў узмацненне жорсткасці мер у дачыненні да
агрэсіўна настроеных удзельнікаў ру ху «жоў тых камізэлек».
«Заклікі да гвалту становяцца паўсядзённай з'явай,
але, што горш, яны з'яўляюцца прадметам гонару [для
тых, хто іх робіць]», — сказаў міністр, чые словы трансляваў тэлеканал BFM. «Ультрагвалту мы супрацьпаставім
ультражорсткасць», — падкрэсліў ён.
Рух «жоўтых камізэлек» паўстаў у Францыі ў сярэдзіне
лістапада ў знак пратэсту супраць росту цэн і падаткаў.
У далейшым маніфестанты выступалі супраць інстытутаў улады, якія яны абвінавачваюць у неэфектыўным
кіраванні краінай і ў тым, што прынятых мер па барацьбе
з беднасцю недастаткова. У краіне прайшлі ўжо восем
агульнанацыянальных дзён пратэсту, якія ў многіх буйных
гарадах, у тым ліку ў Парыжы, суправаджаліся жорсткімі
сутычкамі маніфестантаў з паліцыяй, падпаламі аўтамабіляў, біццём вокнаў, рабаваннем магазінаў.

