
ПРА СЛА ВІ ЛІ ІМЯ 
І РА ДЗІ МУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў 

дзяр жаў ныя ўзна га ро ды і па він ша ваў за пра цу, 

сме лыя і ра шу чыя дзе ян ні най леп шых прад стаў ні коў 

сва іх пра фе сій. Ура чыс тая цы ры мо нія прай шла 

ў Па ла цы Не за леж нас ці.

«За кож ным вы со кім зван нем, ор дэ нам, ме да лём — гіс то рыя ча ла ве ка. 

Ча ла ве ка-ства раль ні ка, та ле на ві та га, пра ца ві та га, ад да на га сва ёй спра-

ве і кра і не», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Ён ад зна чыў, што ў гэ ты дзень 

у за ле са бра лі ся прад стаў ні кі амаль усіх сфер дзей нас ці, жы ха ры роз ных 

кут коў Бе ла ру сі.

«Але ўсіх вас аб' яд ноў вае агуль нае імк нен не зра біць Бе ла русь пры га-

жэй шай, ба га цей шай і больш па спя хо вай, аба ра ніць мір і ўма ца ваць наш 

су ве рэ ні тэт. Сва і мі да сяг нен ня мі, пе ра мо га мі, доб ры мі спра ва мі вы ўвай шлі 

ў гіс то рыю ады хо дзя ча га го да, у гіс то рыю кра і ны. Пра сла ві лі не толь кі сваё 

імя, але і сваю ма лую і вя лі кую ра дзі му», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. На дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ме на ві та та кія пос пе хі — прык лад са праўд на га па-

тры я тыз му, які пра яў ля ец ца ме на ві та ў кан крэт ных спра вах і ўчын ках.

Учо ра ад зна чы лі і прад пры ем ствы, якія не толь кі па спя хо ва вы раб ля юць 

вы са ка я кас ную пра дук цыю, але і ад ра джа юць сё лы, зай ма юц ца даб ра чын-

нас цю. «Мы га на рым ся вы со кі мі да сяг нен ня мі на шых на ву коў цаў, ура чоў, 

пе да го гаў у на ву ко ва-да след чай, прак тыч най пра цы, а так са ма вы ні ка-

мі важ най для дзяр жа вы мі сіі ор га наў са цы яль най ахо вы. За хап ля ем ся 

твор чы мі пос пе ха мі бе ла рус кіх дзея чаў куль ту ры і мас тац тва, да стой ны мі 

вы ступ лен ня мі і гуч ны мі пе ра мо га мі ай чын ных спарт сме наў», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Асаб лі выя сло вы він ша ван ня пра гу ча лі ў ад рас ін фар ма генц тва Бел ТА, 

якое ад зна чае вя лі кі юбі лей — сто га доў.

Тра ды цый на ў гэ ты ўра чыс ты дзень дзя ка ва лі прад стаў ні кам сі ла вых 

струк тур, якія га ран ту юць мір і бяс пе ку ў на шай кра і не.

Прэ зі дэнт па він ша ваў усіх з за слу жа ны мі ўзна га ро да мі: «Упэў не ны, 

што гэ тыя ўзна га ро ды на тхняць вас на чар го выя здзяйс нен ні, ад кры юць 

перс пек ты вы да лей ша га пра фе сій на га рос ту, да дуць но выя маг чы мас ці 

для твор чай рэа лі за цыі».

На дзея АНІ СО ВІЧ.
Глы бо ка па ва жа ныя свя та ры, кан сек ра-

ва ныя асо бы, бра ты і сёст ры, лю дзі доб-

рай во лі!

Сар дэч на ві таю вас у ра дас нае і збаў-

чае свя та Бо жа га На ра джэн ня, ка лі мы 

ад зна ча ем прый сце Бо га ў ча ла ве чым це-

ле ў наш грэш ны свет з мэ тай яго зба віць. 

Гэ тая па дзея, якая ме ла мес ца двац цаць 

ста год дзяў та му, ста ла па ва рот ным пунк-

там у гіс то рыі ча ла вец тва. Яна ад кры ла 

яму но вы да ля гляд і да ла но вую над зею, 

на ват на су пе рак над зеі (Рым 4, 18).

Еван гел ле прад стаў ляе праў ду ўце-

лаў лен ня Бо га, якая нас за ча роў вае. Пе-

рад аб ліч чам Бо жа га Не маў ля ці яна нас 

абяз зброй вае і схі ляе да раз ва жан ня над 

бяз меж нас цю Бо жай лю бо ві да грэш на га 

ча ла ве ка. Бог не па кі нуў ча ла ве ка ад на го 

з яго бя дой, але па спя шаў ся яму на да па-

мо гу. На гэ тую лас ку бяз меж най лю бо ві 

Бо га да ча ла ве ка мы так са ма па клі ка ны 

ад ка заць уза ем най лю боўю да Бо га.

Змя ня юц ца ча сы і звы чаі, але праў да 

Бо жа га На ра джэн ня за ста ец ца ня змен най. 

Яна за клі кае нас да та го, каб Бог праз 

сваю лас ку на ра джаў ся ў на шых сэр цах 

і праз нас — у све це, які ўсё больш ады-

хо дзіць ад Бо га і мае па трэ бу ў но вым 

подыху Ду ха.

Мы ве да ем, што іс ну юць вя лі кія і на ват 

іс тот ныя ад роз нен ні па між рэ лі гі я мі і ве-

ра выз нан ня мі, хоць ця пер ня рэд ка мож на 

па чуць ідэі сін крэ тыз му, які сцвяр джае, 

што ўсе рэ лі гіі роў ныя. Да стат ко ва толь кі 

ве рыць, каб быць збаў ле ным, і не важ на, 

у яко га бо га.

Та кое мер ка ван не фаль шы вае. Ка лі ўсе 

рэ лі гіі вы зна юць ве ру ў іс на ван не бо га, 

то хрыс ці ян ства ад кры вае знач на больш: 

а ме на ві та, што Бог стаў ча ла ве кам для 

на ша га збаў лен ня. Та му хрыс ці ян ства — 

гэ та ве ра не толь кі ў Бо га, але ў Бо га-

Ча ла ве ка Езу са Хрыс та, на ша га Збаў цу, 

На ра джэн не яко га мы сён ня ад зна ча ем.

Ве ра ў бос касць і ча ла ве часць Езу са 

Хрыс та з'яў ля ец ца пад мур кам на ша га 

ап ты міз му. Мы ве рым у Бо га і ў той жа 

час ве рым, што Сын Бо жы пры няў ча ла-

ве чае це ла, а гэ та азна чае, што ра зам з 

Ім Бо жая лас ка пры хо дзіць у наш бач ны 

свет, у на шую пра цу, у на шае ася род дзе 

і на шае жыц цё. Гэ тым са мым хрыс ці ян-

скае Аб'яў лен не «аба гаў ляе» 

зям лю.
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Кі раў нік Пен та го на ідзе ў ад стаў ку
Аб гэ тым аб вяс ціў прэ зі-

дэнт ЗША До нальд Трамп. 

«Ге не рал Мэ ціс пой дзе на 

пен сію з ад зна кай у кан цы 

лю та га пас ля двух га до вай 

служ бы ў ма ёй ад мі ніст ра-

цыі на па са дзе мі ніст ра аба-

ро ны, — на пі саў ён у «Тві тэ ры». — Ге не рал Мэ ціс 

вель мі да па мог мне ў тым, каб пры му сіць са юз ні каў 

і ін шыя кра і ны пла ціць сваю до лю ва ен ных аба вя за-

цель стваў». Ліст са мо га Мэ ці са аб ад стаў цы, які ён 

на пі саў Трам пу, апуб лі ка ваў тэ ле ка нал NBС. «Я га-

на ру ся тым пра грэ сам, які быў да сяг ну ты за апош нія 

два га ды па не ка то рых клю ча вых мэ тах, апі са ных 

у на шай стра тэ гіі па на цы я наль най аба ро не. На шы 

вой скі пра цяг ва юць па каз ваць не аб ход ныя здоль нас ці 

для та го, каб атры маць верх у кан флік це і пад тры маць 

моц ны ўплыў ЗША ў све це», — ад зна чыў ён. Мэ ціс 

пад крэс ліў, што ве рыць ва «ўні каль ную і комп лекс-

ную» сіс тэ му аль ян саў. «Па коль кі ў вас ёсць пра ва 

мець мі ніст ра аба ро ны, у яко га по гля ды больш па доб-

ныя з ва шы мі па гэ тых і ін шых пы тан нях, я лі чу, што 

маю пра ва пай сці ў ад стаў ку», — за ўва жыў кі раў нік 

Пен та го на ў сва ім ліс це да Трам па.

ЕС уз гад ніў бюд жэт Іта ліі
Рым і Бру сель да сяг ну лі па гад нен ня па італь ян скім 

бюд жэ це на 2019 год. Санк цый ных пра цэ дур у да чы-

нен ні да Апе нін скай дзяр жа вы не бу дзе. У афі цый ным 

ліс це, на кі ра ва ным прэм' е ру Іта ліі Джу зэ пэ Кон тэ, 

га во рыц ца, што Еў ра ка мі сія пры ня ла да ве да ма но-

выя фіс каль ныя ме ры яго ўра да. «Бу дзем шчы рыя: 

ра шэн не не ідэа льнае. Але яно да зво ліць па збег нуць 

пра цэ ду ры праз мер на га дэ фі цы ту. Та кое ра шэн не 

на гэ тай ста дыі ка рэк туе сур' ёз ную не ад па вед насць 

італь ян ска га бюд жэ ту Пак ту ста біль нас ці і раз віц-

ця ЕС», — ска заў еў ра ка мі сар па пы тан нях еў ра і 

сацыяль ным дыя ло гу Вал дзіс Дамб роў скіс. 

Ата ка дро наў па ра лі за ва ла ра бо ту 
аэ ра пор та Гат вік у Лон да не

Два буй ныя дро ны па ра лі за ва лі ра бо ту лон дан ска га 

аэ ра пор та Гат вік на фо не ма са ва га на плы ву авія па са жы-

раў у су вя зі з на ды хо дзя чы мі ка ляд ны мі свя та мі. Ула ды 

Вя лі ка бры та ніі на кі ра ва лі сю ды вой скі з мэ тай знай сці 

апе ра та раў бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў, якія з'яў-

ля лі ся по бач з аэ ра дро мам кож ны раз, ка лі дыс пет ча ры 

спра ба ва лі ад крыць уз лёт на-па са дач ныя па ло сы, па-

ве да мі ла агенц тва Rеutеrs. Ра бо та аэ ра пор та не каль кі 

ра зоў ад наў ля ла ся, але по тым цал кам спы ні ла ся, і ўсе 

авія рэй сы, якія на кі роў ва лі ся ў Гат вік, пе ра на кі роў ва лі ся ў 

ін шыя аэ ра пор ты. Уся го дро ны з'яў ля лі ся над аэ ра пор там 

ка ля 50 ра зоў. Уве ча ры чац вяр га ў бу дын ку аэ ра пор та 

з-за ад ме ны рэй саў са бра ла ся больш за 120 ты сяч ча-

ла век. Пры гэ тым па лі цыя не раз гля дае з'яў лен не дро-

наў у аэ ра пор це як тэ ра рыс тыч ную ата ку. «Сён няш няя 

ацэн ка за клю ча ец ца ў тым, што мы не бу дзем вы ка рыс-

тоў ваць аг ня стрэль ную зброю», — за явіў з гэ тай на го ды 

прад стаў нік пра ва ахоў ных ор га наў Джэй сан Цінг лі. Пры 

гэ тым ён па пя рэ дзіў, што сі ту а цыя мо жа быць пе ра гле-

джа на. У да па мо гу па лі цыі ў аэ ра порт бы лі на кі ра ва ны 

ўзбро е ныя сі лы Вя лі ка бры та ніі. «Мы там для та го, каб 

да па маг чы і зра біць усё, што ў на шых сі лах», — рас-

тлу ма чыў гэ ты крок кі раў нік Мі на ба ро ны кра і ны Гэ він 

Уіль ям сан. Прад стаў нік прэм' ер-мі ніст ра Вя лі ка бры та ніі 

Тэ рэ зы Мэй на зваў дзе ян ні зла мыс ні каў «без ад каз ны мі 

і цал кам не пры маль ны мі». Ад мі ніст ра цыя Гат ві ка ў сва ім 

мік ра бло гу ў «Тві тэ ры» па пя рэ дзі ла па са жы раў, каб яны 

не на кі роў ва лі ся ў аэ ра порт, не атры маў шы апа вя шчэн ня 

авія кам па ніі аб тым, што рэй сы бу дуць ад ноў ле ныя. «Мы 

па дзя ля ем рас ча ра ван не па са жы раў і ўдзяч ныя за іх 

цяр пен не», —  ад зна ча ла ся ў за яве. Учо ра тэ ле ка нал Skу 

Nеws па ве да міў, што ў 8.58 па мін скім ча се пер шы рэйс 

пры зям ліў ся ў аэ ра пор це Гат вік. Бы ло ад зна ча на, што 

ўзлёт на-па са дач ныя па ло сы ад кры ты і скла дзе ны гра фік 

на вы лет і пры лёт аб ме жа ва най коль кас ці авія рэй саў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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На чаль нік ад дзя лення паш то вай су вя зі 

Пет ры каў-2 Але на ЮР КА ВЕЦ:

— «Звяз да» мне па да ба ец ца перш за ўсё са-

ка ві тай бе ла рус кай 

мо вай. Гэ та пер шае, 

што ад ра зу ж вы лу-

чае гэ тую га зе ту 

ся род ас тат ніх. Мне 

вель мі ім па ну юць 

пад бор кі на род на га 

гу ма ру, якія ста ла 

дру ку юц ца ў га зе-

це. Атрым лі ва ец ца, 

што не толь кі ка-

рэс пан дэн ты «Звяз-

ды» шчы ру юць для 

чы та чоў, але і са мі 

чы та чы дзе ляц ца 

па чу тым, пе ра жы-

тым, уба ча ным. Ва-

ша вы дан не шмат 

ува гі пры свя чае тэ-

ме гіс то рыі, эт на гра-

фіі бе ла ру саў. І гэ та 

пра віль на, бо ка му, 

як не «Звяз дзе», гэ-

та ра біць?

Хо чац ца па жа даць, каб у га зе це ўсе па ло сы 
ста лі ка ля ро вы мі — ад гэ та га якасць фо та здым-
каў толь кі вый грае. На прык лад, «Фо та на тры-
нац ца тай» гэ та толь кі па цвяр джае.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

«ДЗЯ КУЙ ЗА СА КА ВІ ТУЮ 
МО ВУ І НА РОД НЫ ГУ МАР»

«СПА КУ СА» ЦІ РА ДАСЦЬ 
БО ЖА ГА ЎЦЕ ЛАЎ ЛЕН НЯ

Па стыр скае па слан не архіепіскапа Та дэ ву ша Кан дру се ві ча на Бо жае На ра джэн не 2018

Да ра гія су ай чын ні кі!

Він шую вас са свя там Рас тва Хрыс-

то ва.

Яго ня згас нае свят ло са гра вае сэр-

цы лю дзей са мы мі цёп лы мі па чуц-

ця мі.

Рас тво ўма цоў вае ве ру ў да бро. 

На паў няе ду хоў ны мі сі ла мі. Да па ма-

гае спа сціг нуць веч ныя каш тоў нас ці: 

ка хан не, мі ла сэр насць, умен не да ра-

ваць. Сцвяр джае ў гра мад стве най-

леп шыя хрыс ці ян скія тра ды цыі: ша-
на ван не баць коў, якія па да ры лі жыц-
цё, не па хіс насць ся мей ных по вя зяў, 
ад да насць род най зям лі.

Ня хай глы бо кі сэнс вя лі кай ура чыс-
тас ці спа да рож ні чае ўсім ва шым доб-
рым спра вам і рас па чы нан ням.

Шчас лі ва га Рас тва, зда роўя, мі ру і 
даб ра бы ту вам і ва шым бліз кім!

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Нязгаснае святло Раства
Хрысціянам Беларусі, якія святкуюць Раство Хрыстова 25 снежня

Пе рад свя точ наеПе рад свя точ нае

На строй 
з во да рам ле су
Дзе і як вы рошч ва юць га лоў ны 

на ва год ні ат ры бут
Дня мі па ўсёй кра і не за пра ца ва лі ёлач ныя ба за-

ры. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» да ве да ла ся, які шлях 

пра хо дзіць кож нае дрэў ца пе рад тым, як трап ляе 

да па куп ні коў.

Ма дэль ныя па ра мет ры 
ка лю чых пры га жунь

«Што бы ло най перш — ёл ка ці шыш ка?» — лю бі мае 

жар таў лі ва-фі ла соф скае пы тан не лес ні коў у кан цы снеж-

ня. Ме на ві та з яго па ча ла ся мая эк скур сія па тэ ры то рыі 

Стаўб цоў ска га ляс га са.

— Дак лад на га ад ка зу вам ні хто не дасць, — з усмеш-

кай ка жа на чаль нік па ста ян на га га да валь ні ка Ва лян-

ці на СА ХАР. — Але ў вас ёсць маг чы масць уба чыць 

ялі нач кі, якія яшчэ два га ды та му «ся дзе лі» ў шыш ках.

Мы ста ім на за сне жа ным по лі, якое на пер шы по гляд 

ні чым не ад роз ні ва ец ца ад сель ска гас па дар чых. Рап там 

Ва лян ці на сы хо дзіць з пра тап та най сця жын кі ўбок, пры-

ся дае і аку рат на рас чы шчае ру кою мяк кі снег. Пад бе лым 

ды ва ном — ты ся чы ма лень кіх са джан цаў вы-

шы нёй не больш за 10—15 сан ты мет раў. СТАР. 11

ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ!
Працягваецца падпіска на «Звязду» 
на I квартал і I паўгоддзе 2019 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

На ра джэн не Лю бо віНа ра джэн не Лю бо ві
Ма ла дая ма ту ля, мінчанка 

Ве ра ні ка НО ВІК 
са сва ім пя ці ме сяч ным сын ком 

Львом на пя рэ дад ні Ка ляд 
на вед вае кас цёл Свя то га 

Яна Хрыс ці це ля ў ста ліч ным 
мік ра ра ё не Се раб ран ка.

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзнагародзіў ордэнам Пашаны 
вядучага рэдактара галоўнага выпуску БелТА Аліну ШРУБОК.

Ка мен та рый у тэ му
На чаль нік Мінск ага аэ ра клу ба імя двой чы Ге роя Са вец ка га Са-

ю за С. І. Гры цаў ца Доб ра ах вот на га та ва рыст ва са дзей ні чан ня 

ар міі, авія цыі і фло ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ка лай МА ЧАН СКІ, 

уз на га ро джа ны ор дэ нам «За аса біс тую муж насць»:

— Лі чу, што атры маць ор дэн «За аса біс тую муж насць» у Па ла цы 

Не за леж нас ці з рук Прэ зі дэн та, — гэ та ўжо вель мі вы со ка і год на. Быў 

учы нак, які, ві даць, пад штурх нуў аца ніць мае дзе ян ні: за 45 се кун даў 

вер та лёт, які га рыць, па са дзіць на по ле, не да пус ціць раз бу рэн няў і не 

пе ра вес ці ўсю сі ту а цыю ў ава рый ную. Даць маг чы масць за во дам-вы-

твор цам, якія ра бі лі гэ ты но вы ру ха вік, знай сці пры чы ну. За раз яе лік ві-

да ва лі. І да рэ чы, у мі ну лую пят ні цу мы да вя лі праб ле му да кан чат ко ва га 

ра шэн ня, ця пер на ім маг чы ма ля таць, і гэ ты ру ха вік вель мі доб ры, 

ма дэль вер та лё та ма дэр ні зі ра ва на.

Вы па дак быў 6 мая, на 14-й хві лі не па лё ту за га рэ ла ся таб ло на пя рэд-

няй па нэ лі ка бі ны, по тым дру гое таб ло за га рэ ла ся, дзе про ці па жар ная 

сіс тэ ма ор га наў кі ра ван ня па ве да мі ла аб тым, што ад бы ва ец ца па жар 

ле ва га ру ха ві ка. Да лей дзей ні чаў па ін струк цыі і па да ку мен тах, якія на-

пі са ны, як лёт чы кі ка жуць, кры вёю. Вы клю чыў ле вы ру ха вік, раз вяр нуў 

вер та лёт, пай шоў на зні жэн не, пад бі раю пля цоў ку для па сад кі. У гэ тай 

сі ту а цыі ў лёт чы ка ёсць се кун да-паў се кун ды, каб пры няць ра шэн не.
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