
На двор'еНа двор'е  ��

НЕ ВА ЛЁН КІ, 
А ПА РА СО НЫ

І на гэ тым тыд ні пад уплы вам Ат лан ты кі на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі за ха ва ец ца ана маль на цёп-
лае на двор'е, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га Фя до та ва.

У аў то рак на фо не па вы ша на га ат мас фер на га 
ціс ку без іс тот ных апад каў. На асоб ных участ ках 
да рог сліз ка, а мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень — 2-7 цяп ла. Да во лі цёп лае на двор'е ча ка-
ец ца і 25 снеж ня — на ка та ліц кае Рас тво, ка лі бу дзе 
пе ра важ на без апад каў. Уна чы на се ра ду ад мі нус 2 
да плюс 3 гра ду саў, удзень — 1-6 гра ду саў вы шэй за 
нуль. На да ро гах га ла лё дзі ца. У чац вер і пят ні цу праз 
на шу тэ ры то рыю прой дуць ма ла ак тыў ныя ат мас фер-
ныя фран ты, та му мес ца мі ча ка юц ца даж джы, зрэд ку 
мок ры снег. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 2 да плюс 3, 
удзень — 1-6 цяп ла. Та кі тэм пе ра тур ны фон на 6-8 
гра ду саў вы шэй шы за нор му.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных 
сі ноп ты каў, та кое цёп лае на двор'е і даж джы ча ка-
юц ца і ў су бо ту. А вось у ня дзе лю ста не на не каль кі 
гра ду саў ха лад ней і апад кі ча ка юц ца ўжо ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

ад мі нус 3 да 
плюс 3 гра ду-
саў, удзень — 
ад мі нус 2 да 
плюс 4 гра ду-
саў. Сі ноп ты кі 
ад зна ча юць, 
што сё ле та ў 
Бе ла ру сі гас-
па да рыць па-
куль ме на ві та 
«еў ра зі ма».

Сяр гей 
КУР КАЧ.

Глы бо ка па ва жа ныя бра ты ў свя та рстве, 
кан сэк ра ва ныя асо бы, бра ты і сёст ры!

Із ноў, як што год, мы ад зна ча ем ра дас нае 
і збаў чае свя та Бо жа га На ра джэн ня, ка лі до-
ма ла дзім ялін кі, куп ля ем па да рун кі дзе цям і 
спя ша ем ся да кас цё ла, каб у роз ду ме стаць 
ка ля яс ляў, дзе зна хо дзіц ца фі гур ка Не маў-
лят кі Езу са. Ме на ві та гэ тае сла бое фі зіч на 
Дзі ця ста ла най мац ней шым за ма гут ных 
гэ та га све ту і ады гра ла не паў тор ную ро лю 
ў жыц ці ча ла вец тва, бо Яно — гэ та доў га-
ча ка ны Збаў ца.

Сён ня мы ста но вім ся ка ля яс ляў, каб па-
дзя ка ваць Бо гу за та кі вя лі кі дар Яго лю бо ві 
і ад Яго ву чыц ца та кой лю бо ві, якая па він на 
аб няць су час ны, поў ны эга із му, імк нен ня да 
ўзба га чэн ня лю бым кош там і поў ны са ма за-
да во ле нас ці свет. Гэ тая лю боў яму па трэб-
на больш за ўсё. Яе ад сут насць з'яў ля ец ца 

са мым не бяс печ ным кры зі сам, які вя дзе ў 
сля пы за ву лак і які ўжо так моц на па ра зіў 

ча ла вец тва, што яно не ве дае, як знай-
сці вый сце. А яно на са май спра ве ёсць 
— яно ў Езу се Хрыс це і Яго лю бо ві да 
ча ла ве ка.

Гіс то рыя паў та ра ец ца. Дзве ты ся-
чы га доў та му ча ла вец тва так са ма 
зна хо дзі ла ся на мя жы са ма зні шчэн-
ня. Най леп шым пры кла дам мо жа слу-
жыць Рым ская ім пе рыя, дзе па на ваў 
прын цып «Хле ба і ві до ві шчаў!», што 
на су час най мо ве мож на акрэс ліць як 
імк нен не да ба гац ця і за да валь нен няў. 
Ме на ві та гэ ты прын цып да вёў яе да 
кра ху.

Та ды, дзве ты ся чы га доў та му, ся род 
цём най но чы гра ху апоў на чы раз даў ся 
стук. Гэ та быў стук Ма рыі і Юза фа ў 
дзве ры гас ці ні цы, каб знай сці мес ца, 

дзе мог бы на ра дзіц ца Збаў ца све ту. На 
са мой спра ве гэ та быў стук Бо га ў дзве ры 
ча ла ве ча га сэр ца.

Ха ця ў тыя ча сы яў рэй скі на род вы зна чаў ся 
вя лі кай гас цін нас цю і лі чыў сва ім аба вяз кам 
пры няць у дом кож на га па да рож ні ка, тым не 
менш ад каз на прось бу Юза фа быў ад моў ны, 
хоць ноч бы ла ха лод наю. Яна бы ла ха лод наю 
фі зіч на, але пе рад усім ха лод наю ма раль на, бо 
сэр цы лю дзей на прось бу пры няць ця жар ную 
жан чы ну ў свой дом ка за лі ёй ра шу чае «не». 
Та кім чы нам Ма рыі і Юза фу трэ ба бы ло шу-
каць цяп ла ся род жы вёл. Не здар ма ка жуць, 
што ча ла век мо жа быць на столь кі жорст кім, 
што ўчы няе горш, чым жы вё ла. Па ра докс — 
ча ла век не пры няў Бо га, а жы вё лы 
пры ня лі...
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У КА ЛЯ ДЫ НА КА ЛЯ ДЫУ КА ЛЯ ДЫ НА КА ЛЯ ДЫ
«Гэй, гай да ў Ка ля ды ка ля да ваць!» — ка лісь ці па доб ны ка лам-
бур ны по кліч мо ла дзі вы гля даў цал кам да рэ чна і ак ту аль на. У 
вёс ку з са праўд най свя точ най наз вай, якая зна хо дзіц ца на Ві лей-
шчы не, снеж ны мі ве ча ра мі пры хо дзі лі вя сё лыя, пе ра апра ну тыя 
ка ля доў шчы кі з усёй ва ко лі цы. Гэ та ця пер тут па нуе ці шы ня і ўсе 
жы лыя да мы роз на ка ля ро вай вё сач кі мож на пе ра лі чыць на паль-
цах, ад нак жы ха ры Ка ля даў ак тыў на рых ту юц ца су стрэць свя та 
Бо жа га На ра джэн ня. Як гэ та ад бы ва ец ца, на свае во чы па ба чы лі 
ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

Іо сіф Бра ні сла ва віч Жу раў скі, сын там тэй ша га сол ты са, толь кі-толь кі 
вяр нуў ся з ня дзель на га на ба жэн ства ў даў гі наў скім кас цё ле і пад пам поў-
вае ко ла ў сва ёй чыр во най «пя цёр цы». На тва ры спа да ра Іо сі фа, яко га тут 
усе за вуць прос та Юза фам, доб ра зыч лі вая ўсмеш ка. Яму ўжо за 80, але 
ра зам з жон кай ён яшчэ тры мае ка роў ку, ка бан чы ка, час ад ча су за пра-
гае го жую ка бы лу Каш тан ку. З Аляк санд рай Мі ка ла еў най яны вы га да ва лі 
трох сы ноў, згу ля лі за ла тое вя сел ле і рых ту юц ца да брыль ян та ва га! Амаль 
усё сваё жыц цё Жу раў скія пры свя ці лі вёс цы са свя точ най наз вай 
і зу сім не на ра ка юць на тое, як яно склалася. 5

СТУК АПОЎ НА ЧЫ — 
ЕЗУС ПРЫ ХО ДЗІЦЬ

Па стыр скае па слан не Міт ра па лі та Та дэ ву ша КАН ДРУ СЕ ВІ ЧА 
на Бо жае На ра джэн не 2013 го да

Хрыс ці я нам Бе ла ру сі, 
якія свят ку юць 

Рас тво Хрыс то вае 
25 снеж ня

Да ра гія су ай чын ні кі!
Сар дэч на він шую вас з Рас-

твом Хрыс то вым.
На пра ця гу ты ся ча год дзяў 

Рас тво з'яў ля ец ца свед чан нем 
пе ра мо гі ду хоў на га па чат ку, 
кры ні цай тва рэн ня і на тхнен-
ня. Гэ та вя лі кае свя та адо рвае 
кож на га дзі вос ным прад чу ван-
нем но ва га і цу доў на га, аб' яд-
ноў вае лю дзей у вы со кіх дум-
ках і імк нен нях.

У ка ляд ныя дні асаб лі ва 
яр ка ад чу ва ец ца знач насць і 
не па руш насць ад веч ных каш-
тоў нас цяў, якія ля жаць у асно-
ве ча ла ве ча га шчас ця. Ка ля ды 
— ся мей нае свя та, на поў не нае 
цяп лом хат ня га ача га і лю боўю 
бліз кіх, да бром, ра дас цю і на-
дзе яй.

Ня хай даб ра дат нае свят ло 
Рас тва аза рае ва шы да мы, да-
па ма гае быць больш кла пат-
лі вы мі адзін да ад на го, ца ніць 
жыц цё ва ўсіх яго пра явах. І 
ня хай мір і зго да ня змен на па-
ну юць на род най зям лі.

Ад усёй ду шы зы чу вам 
моц на га зда роўя, доб ра га на-
строю, уда чы ў спра вах і па-
чы нан нях.

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Пякарская 
магія: 

хлебапечкі 
«адпачываюць»!

ЛІЧБА ДНЯ

Br3749,7 тыс. 
за ме сяц

скла лі гра шо выя да хо ды на 
ду шу на сель ніц тва Бе ла ру-
сі ў сту дзе ні—каст рыч ні-
ку. Агуль ны аб' ём гра шо-
вых да хо даў на сель ніц тва 
склаў Br354,8 трлн. У іх 
струк ту ры апла та пра цы 
зай мае 64,4 пра цэн та, да-
хо ды ад прад пры маль ніц-
кай і ін шай дзей нас ці, якая 
пры но сіць да ход, — 10 пра-
цэн таў, пен сіі, да па мо гі, 
сты пен дыі і ін шыя транс-
фер ты на сель ніц тву — 
20,8 пра цэн та, да хо ды ад 
улас нас ці і ін шыя да хо ды 
— 4,8 пра цэн та. Рэ аль ныя 
на яў ныя гра шо выя да хо ды 
ў сту дзе ні—каст рыч ні ку 
гэ та га го да ў па раў на нні з 
ад па вед ным пе ры я дам мі-
ну ла га го да па вя лі чы лі ся на 
17,2 пра цэн та.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


