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Гэ тыя сло вы 
са Свя то га Пі сан ня, 
якія дай шлі да нас 
з да лё кай даў ні ны, бы лі 
і за ста юц ца па трэб ны мі 
для ўсіх лю дзей. 
У гэ тых сло вах — 
пад трым ка ў цяж кія 
хві лі ны і свет лая на дзея, 
не аб ход ная, каб іс ці ў 
бу ду чы дзень.

Ме на ві та та кая 
су гуч насць у дум ках 
і спра вах аб'яд ноў вае 
ўсіх, хто пе ра сту пае 
па рог Свя та-
Крыжаў звіжан скай 
царк вы. Гэ ты храм 
пер ша па чат ко ва быў 
па бу да ва ны ў вёс цы 
Замошша 
ў кан цы 
XXVІІІ ста год дзя. 
У ся рэ дзі не 
XX ста год дзя ён быў 
пе ра не се ны ў Асі по ві чы. 
Бу ды нак хра ма лі чыц ца 
са праўд ным тво рам 
на род на га дой лід ства.

Вы ха ван не дзят вы, 

даб ра чын насць, кло пат 

аб сям'і, да па мо га 

хво рым бы лі і за ста юц ца 
га лоў ным, на што 
на тхняе шчы рая ма літ ва 
ў хра ме. Гэ ты мі дня мі на 
пры го жым цар коў ным 
два ры пры ба ві ла ся 
ма ла дзень кіх дрэў цаў. 
Яны па поў ні лі 
ўсе бе ла рус кі Сад 
ма літ вы за мір і спа кой, 
які ўдзель ні кі экс пе ды цыі 
«Да ро га да свя ты няў» 
ужо двац цаць сё мы год 
пад сло вы су поль най 
ма літ вы са джа юць 
у га ра дах і вёс ках 
кра і ны.

«Cвят ло ў но чы «Cвят ло ў но чы 
све ціць, све ціць, 
і ноч не агар ну ла яго...»і ноч не агар ну ла яго...»

Пра асі по віц кую Свята-Кры жаўзвіжан скую царк ву і спра вы 
яе пры ха джан рас каз ва юць фо та здым кі Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА. 
Ста лы ўдзель нік што га до вай між на род най экс пе ды цыі 
«Да ро га да свя ты няў» з Даб ра твор ным аг нём ад Гро ба Гас под ня га, 
ён па бы ваў у гэ тым уні каль ным хра ме ра зам з па лом ні ка мі 
экс пе ды цыі па га ра дах і вёс ках Бе ла ру сі.


