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«ШЧАСЦЕ — НЕ МЕСЦА, КУДЫ МОЖНА ПРЫЙСЦІ»
Пра сатаністаў,
трох прэзідэнтаў
і гуляючага «трэнера»

Настойлівасць у дасягненні мэты
мне дапамагаў развіваць былы губернатар Гродзенскай вобласці Сямён Шапіра. Часам паказваў, як гэта робяць іншыя. Запрашаў разам з
кіраўнікамі розных прадпрыемстваў
і работнікамі аблвыканкама на хакейныя матчы. «Хварэлі», вядома, за
гродзенскую каманду «Нёман» і вельмі радаваліся, калі нашы перамагалі.
Ды я і сама, калі шчыра, не люблю
прайграваць.
Раней лічыла, што для публічнага
чалавека галоўнае — дух, душа і духоўнасць. І менавіта гэта развівала ў
сабе. Цяпер жа адчула, што і ўласнае
здароўе — не асабістая справа палітыка, а грамадскі рэсурс.
Паважаю Вадзіма Дзевятоўскага
не толькі як алімпійскага чэмпіёна і
свайго калегу-дэпутата, але і як вельмі крэатыўнага чалавека. Аднойчы мы
з ім удзельнічалі ў радыёпраграме,
якая ішла ў прамым эфіры. Потым Вадзім запрасіў папіць кавы. За кавай
ён мне прызнаўся, што піша вершы.
У кожным з іх — глыбокія перажыванні. У Вадзіма ёсць нават верш
пра журналіста, дакладней, пра свае
ўражанні ад інтэрв'ю. Цікава, што не
толькі мае былыя калегі пішуць пра
вядомага спартсмена, але і ён — пра
іх. У сваім парламенцкім жыцці я сустрэла і іншых вельмі яркіх і разумных
людзей. Надзейных, якія ўмеюць падставіць плячо.

Пра нямецкую мову,
знакамітасць і сына
Васіля Быкава
У дзяцінстве пра журналістыку я
не марыла. Вельмі хацела быць перакладчыцай. У школе настаўнікам
нямецкай мовы ў нас быў дырэктар
Аляксандр Пятровіч Шчурскі. Час ад
часу яго тэрмінова выклікалі, і ён
прасіў мяне працягнуць урок. Я гэта рабіла з задавальненнем. Але перад паступленнем даведалася, што ў
Маскоўскім інстытуце замежных моў
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

на перакладчыцкі факультэт набіраюць толькі хлопцаў...
Аднойчы тата прапанаваў мне ісці вучыцца на журналіста. Можа, пажартаваў тады, а можа, нешта і прадбачыў, калі сказаў: «Будзеш знакамітай!». Гэтым мяне і купіў (смяецца).
Рэдактарам «Гродзенскай праўды» я стала ў крызісны для газеты час.
Калектыў вельмі хацеў перамен, але
спачатку мы з цяжкасцю знаходзілі паразуменне. І тады я падумала: трэба
даведацца, што адбывалася тут да мяне. Пачала гартаць газетныя падшыўкі і ўбачыла ўсё: і прычыну праблем, і
шмат яркіх старонак. Так, у «Гродзенскай праўдзе» пачыналі свой творчы
шлях многія знакамітыя журналісты і
пісьменнікі, у тым ліку Васіль Быкаў,
Алесь Карпюк, Міхась Васілёк, Андрэй Колас, Аляксандр Чарняк, Аляксандр Акулік... У кабінетах і падвале
мы знайшлі цікавыя рэчы: сцяг, даваенныя працоўныя кніжкі і пасведчанні,
унікальныя чорна-белыя фотаздымкі,
дзённікі. І тады я зразумела, што трэба
стварыць у Гродне музей журналістыкі,
інакш усё з часам згубіцца.
Сын Васіля Быкава, таксама Васіль, даведаўся пра музей і падарыў
нам бацькаву ручку. Хто ведае, магчыма, менавіта ёй аўтар «Сотнікава»,
калі працаваў у рэдакцыі, не шкадуючы, падпісваў паштоўкі ды кнігі, якія
перадалі музею былыя супрацоўнікі
газеты. А старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец аддаў
рэдакцыі аб'ёмную папку копій перапіскі з Васілём Быкавым. Сярод цікавых экспанатаў — і ліст Алесю Карпюку ад Валянціны Церашковай.
Не ацэньваю фемінізацыю нашай
прафесіі як адмоўны факт. Бо, калі я
працавала рэдактарам «Гродзенскай
праўды», у газеце быў пераважна жаночы калектыў. Жанчыны — усе, як
адна, не толькі таленавітыя, але і адказныя. Яны ні разу мяне не падвялі.
Магчыма, таму, што я нічога не прымушала іх рабіць супраць волі. Бо па
сабе ведаю, што пад прымусам дрэнна
справа робіцца. А вось калі папросяць
і я адчую, што лепш за мяне ніхто гэта
не зробіць, то зусім іншая справа...

Журналіст — прафесія, звязаная
з рызыкай. У тыя гады, калі я толькі пачынала працаваць, у сярэднім у
свеце працягласць жыцця журналіста
складала 45 гадоў. Праца ў «гарачых
кропках», пастаянныя стрэсы. Але і
сёння ў нашай прафесіі без стрэсу не
абыходзіцца.
Аднойчы пісала пра сатаністаў,
якія пераварочвалі і ламалі крыжы
на могілках. Начальнік крымінальнага вышуку быў маім сябрам і дазволіў папрысутнічаць на допыце. У той
дзень, калі выйшаў артыкул, сатаністы прыйшлі ў рэдакцыю «разбірацца». Аказалася, што адзін з іх жыў са
мной у суседнім доме. А ў мяне якраз
было маленькае дзіця... Пасля журналісцкага расследавання «Уваходзячы
ў царкву, здымаюць капялюш, а не
галаву», кіраўнікі дзвюх дэструктыўных сектаў пераўтварылі маё жыццё
ў кашмар. А пасля артыкула «Гестапа
ў гасцініцы» настойліва прапаноўвалі
«пагаварыць» прадстаўнікі бандыцкай
групоўкі. Я была смелым журналістам.
Цяпер, калі стала выкладаць у інстытуце журналістыкі БДУ, разумею, што
маладым журналістам трэба прывіваць псіхаэмацыянальную ўстойлівасць.
Мая дачка працуе ў Маскве на
тэлеканале Саюзнай дзяржавы. Не
паспела яна туды ўладкавацца, як
яе акрэдытавалі на сустрэчу, у якой
удзельнічалі адразу тры прэзідэнты
— Беларусі, Расіі і Казахстана. У самы
адказны момант у камеры выйшла са
строю гукавая дарожка, таму прыйшлося пісаць усё на дыктафон. Вось

ючым «трэнерам». Самыя складаная
крытычныя матэрыялы брала заўсёды на сябе. Старалася ўказваць мясцовай уладзе на вузкія месцы. Але
мая крытыка заўсёды была праверанай. З аднаго раёна да нас прыходзілі скарга за скаргай. Я з'ездзіла
на месца, пераканалася, што яны небеспадстаўныя. Неўзабаве выйшаў
артыкул, які я скончыла прыблізна
так: «Калі становішча не зменіцца,
не выключаю, што ў вышэйшым эшалоне ўлады раёна могуць быць кадравыя змены». У хуткім часе так і
адбылося.

Пра матушку
Гаўрыілу, здраду
і надзейныя рукі
Наша гутарка працягнулася ў кабінеце. «Гарбаты? Кавы?» — цікавіцца Алена Пятроўна. ...Праз некалькі
хвілін мы ўладкоўваемся на мяккай
канапе і разглядаем фотаздымкі з
жыцця «да парламента». «Вось тут
я ў Палацы Рэспублікі атрымліваю
чарговую «Залатую літару». А вось
Мітрапаліт Філарэт уручае мне медаль
Святой Прападобнай Еўфрасінні Полацкай...»
Вельмі люблю прыходзіць у Свята-Раства-Багародзічны жаночы манас тыр у Гродне. Ён знаходзіцца ў
самым цэнтры горада. Якая там цішыня! Першым на гэта звярнуў увагу
былы губернатар Аляксандр Іосіфавіч
Дубко. Ён прыходзіў туды гэтай самай
цішынёй... дыхаць.
Асаб лі ва цёп лае, да вер лі вае
стаўленне ў мяне да ігуменні Гаўрыілы. Матушка летась атрымала прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
«За духоўнае адраджэнне». У той час,
калі яна выходзіла на сцэну, апошнія

Пра Бетховена,
джынсы
і «крутую» масквічку

вам яшчэ адна стрэсавая сітуацыя.
Калі газета будзе салодкай, як цукерка, або зусім не будзе мець смаку,
людзі перастануць яе чытаць. Таму
я — за крытыку. Але не за крытыку
дзеля крытыкі, а абгрунтаваную. Я
была не проста рэдактарам, а гуля-

гадзіны дажывала яе ўласная матуля. Я ведала аб гэтым і была побач з
ігуменняй. Ведаю, матушка зрабіла б
тое ж самае: калі на сэрцы цяжка, яна
запрашае да сябе. Заварвае незвычайна смачную гарбату, і мы размаўляем. Такія хвіліны, паверце, дарагога
каштуюць.

Фота БЕЛТА.

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на I кв. або 1-е паўг. 2014 года
Хатні адрас і тэлефон
(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр

Пра псіхалагічна
старых,
брытанскага
афіцэра
і манну нябесную

я не губляю час упустую. Раней, калі жыла ў Гродне, у мяне нават быў
свой стыліст. Сёння ж маім іміджам
займаецца мой памочнік Надзея Сакалова. Яна шмат гадоў працавала на
тэлебачанні і падказвае, як правільна
зрабіць, каб спалучаліся і душа, і думкі, і адзенне.
Імкненне добра выглядаць — гэта ў мяне з дзяцінства. Я, нягледзячы
на ўзрост, люблю моладзевы стыль.
Але праца ў парламенце патрабуе выключна дзелавога. Джынсавыя касцюмы і лёгкія сукенкі я нашу ў паўсядзённым жыцці, каб не адрознівацца
ад іншых людзей. Гэта, да слова, мой
галоўны прынцып.
Карыстаюся грамадскім транспартам і ніколі не набываю квіткі ў
дэпу тацкай касе. Аднойчы са мной
у цягніку ехала «крутая» масквічка.
Калі яна набывала каву, правадніца
неяк да слова сказала, хто я. Адносіны
жанчыны да мяне сталі падкрэслена
ветлівымі... А мне так хацелася працягнуць цікавую гутарку, якая часам

Жыццё — гэта займальнае падарожжа. Калі ў чалавека няма мары, мэты,
планаў, калі ён сёння робіць
так, як рабіў учора, і гэта яго
цалкам задавальняе, — ён
ператвараецца ў псіхалагічна старога. І ніхто яму не можа дапамагчы, акрамя яго
самога.
Гра фа «ва ен на абавя за ная» да па магла мне
па тра піць на НАТАў скую
інспекцыю айчыннай авіяба зы. Ста ла ва ен на абавяза най дзякую чы вучобе
на ва ен най ка фед ры ва
ўні вер сі тэ це. Акрэ ды тацыю мне зрабіў камандзір
вайсковай частцы, які мяне паважаў як журналіс та.
Та ды ўпер шы ню ўбачы ла
гроз ную ба я вую зброю,
тра пі ла ў ка бі ну ба я во га
МІГа і ўзяла ін тэрв'ю ў маёра ВПС Вяліка брыта ніі. У
той дзень на мяне звярнулі
ўвагу ўсе, бо на аэрадроме
я была адзінай жанчынай.
Маю ж увагу зачапіў брытанскі афі цэр, які стаяў на
вы шцы не па да лё ку і назі раў за авія шоу. Лёт чык
вы глядаў вель мі напру жаным і паз ней пры знаў ся,
што не хацеў бы сустрэцца
ў баі ні з такімі сама лётамі, ні з бела рускі мі асамі,
якія бы лі за штур ва ла мі.
Ня хай будзе мір ва ўсім
све це, падума лі і я, і ён...
Шчасце — не месца, куды можна
прыйсці. Калі б гэта было так, то людзі
не супакоіліся б, пакуль не выпыталі
адно ў аднаго, дзе яно знаходзіцца.
Шчасце — гэта стан, які не трэба чакаць як манны нябеснай. Да яго трэба
імкнуцца, шукаць у сабе, пастарацца
ствараць, адкрываць. Яно абавязкова
здараецца, калі проста робіш добрыя
справы і пры гэтым не чакаеш нічога
ўзамен.
Асабістымі марамі дзяліцца не
буду. Бо, як кажуць, хочаш рассмяшыць Бога — раскажы яму аб сваіх
планах. А вось грамадска значнымі
— іншая справа. Зараз шукаю інвестараў для рэалізацыі праекта аднаўлення гіс тарычнага цэнтра Гродна,
праводжу дабрачынныя акцыі ў сваёй
акрузе, працую над выкананнем сваіх
перадвыбарных абяцанняў. На гэта
накіравана ўся мая энергія.
Надзея ДРЫЛА.
Фота
Надзеі БУЖАН.

завязваецца паміж выпадковымі спадарожнікамі.

 Добрая справа

 У чаканні Каляд

ПАЦЯПЛЕЕ I ДОЖДЖ

У КОЖНАГА ДЗІЦЯЦІ
БУДЗЕ СВЯТА

«ДАЙЦЕ, НЯБЁСЫ, РОСАЎ З ВЫШЫНІ»

Таму будзе iсцi мокры снег, якi потым пяройдзе ў
дождж. Месцамi прагназуецца галалёд, на дарогах
галалёдзiца. Тэмпература паветра ў ноч на сераду
будзе ад мiнус 3 на захадзе, да мiнус 15 градусаў
па паўднёвым усходзе. А вось удзень стане цяплей,
бо прагназуецца ад мiнус 4 да плюс 2 градусаў. У
чацвер i пятнiцу пад уплывам цёплых паветраных
мас Атлантыкi ў асобных раёнах краiны пройдуць
невялiкiя ападкi (мокры снег i дождж). Чакаецца туман, галалёд, на дарогах галалёдзiца. Тэмпература
паветра ўначы ад мiнус 5 да плюс 1 градуса, удзень
— ад мiнус 2 да плюс 3 градусаў. Паводле доўгатэрмiновых прагнозаў айчынных сiноптыкаў, у выхадныя зноў стане халадней. Месцамi кароткачасовы
снег, на дарогах галалёдзiца. Тэмпература паветра
ў суботу — ад мiнус 5 градусаў да 1 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года

У музычнай школе я любіла іграць Бетховена «Да Элізы». Дзесяцісекундны ўрывак з гэтага твора падчас пленарных пасяджэнняў гучыць у
Авальнай зале. Пад гэтую музыку ідзе
галасаванне.
Працоўная кніжка ў мяне з'явілася ў 16 гадоў. Я скончыла музычную
школу па класе фартэпіяна, і мама
ўладкавала мяне папрацаваць летам
музычным кіраўніком у вясковы дзіцячы садок. Мне там так спадабалася,
што я ўмудралася сумяшчаць працу
з вучобай у дзясятым класе. Школу я
скончыла з залатым медалём. Пра тое,
што я адначасова вучуся і працую, мае
настаўнікі нават і не здагадваліся.

Апошнім часам я палюбіла адзіноту. Калі разумееш, што ты цікавы
сабе, зусім не цяжка пабыць сам-насам са сваімі думкамі. Калі адчуваю
лёгкае засмучэнне, іду туды, дзе шмат
людзей (у тэатр, на выставу), гуляю па
Мінску, часам заходжу ў якую-небудзь
краму і штосьці набываю.
Ёсць некалькі месцаў, дзе я набываю адзенне. Там ведаюць мой густ,
прапаноўваюць тое, што мне трэба. І

 Надвор'е
У сераду на тэрыторыю Беларусi завiтае
атмасферны фронт з боку Балтыйскага мора, паведамiла рэдакцыi спецыялiст Рэспублiканскага гiдраметцэнтра Мiнпрыроды
Вольга Фядотава.

4 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»

Я вельмі рада, што разам з матушкай Гаўрыілай і ак тывісткамі Бела рус ка га са ю за жан чын На дзе яй
Ермаковай і Марыяй Біруковой была
ў ліку тых, хто адраджаў у Беларусі сямейнае свята — свята Пятра і
Фяўронні. Прыгожая гіс торыя кахання мурамскага князя і сялянкі, якія
пражылі шчаслівае жыццё і памерлі
ў адзін дзень, можа стаць узо рам
для пераймання парам, якія плануюць пабрацца шлюбам. Сапраўднае каханне не можа
быць эгаістычным, сапраўднае каханне — ахвярнае. А
ўза ем ная вер насць му жа
і жонкі — паняцце святое.
Тут вар та пры га даць эпізод з легенды, калі Пётр і
Фяўроння плылі па рацэ. А
ў суседняй лодцы мужчына,
хоць побач з ім сядзела яго
жонка, пачаў заглядвацца
на княгіню. Фяўроння вырашыла яго правучыць і кажа:
«Зачарпні вады з левага боку лодкі і з правага — і адпі.
Ці аднолькавая вада?» —
«Аднолькавая, спадарыня.»
— «Вось і жаночая існасць
ад ноль ка вая». Так прос та
і да ступ на Фяў рон ня растлу мачы ла не па трэб насць
і бязглуздасць здрады.
Муж мой таксама, як і
я, усё жыццё будаваў сваю
кар'еру. Таму ў гэтым плане
ў нас узаемапаразуменне.
Праўда, гэта цяпер прасцей.
А раней, калі дачка была
маленькая, без бацькоў мы
наўрад ці справіліся б. Яны
заўсёды нам дапамагалі. У
дэкрэтным водпуску я была ўся го 1,5 го да. За тым
аддала дачку ў садок. Там
працавала мая мама, таму я
ведала, што дачка ў надзейных руках. Мама і зараз імкнецца мяне апякаць. Хоць
я ўжо да рос лая цё тач ка
(усміхаецца). Але я цаню гэты клопат
і стараюся не хваляваць бацькоў, бо
разумею, што мы застаёмся дзецьмі,
пакуль жывыя нашы бацькі.

Снежаньскі крыгаход на Заходняй Дзвіне.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»

СУПЕРПРЫЗр
тэлевіза

на I квартал
SAMSUNG
або 1-е паўгоддзе 2014 года —
запаўняйце картку ўдзельнiка,
выразайце i дасылайце яе
ДА 11 СТУДЗЕНЯ
ак
ў рэдакцыю на адрас: 220013,
7 мультывар
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
SCARLET
Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць разыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз –
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце
«Звязда» да 24.01.2014 г.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г.
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.
Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13,
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

Падчас навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці»
плануецца наведаць не менш
за 257 дзіцячых сацыяльных
устаноў па ўсёй краіне. Дзякуючы гэтаму падарункі змогуць атрымаць каля 15 тысяч
дзяцей. Пра гэта паведамілі
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства
адукацыі падчас прэс-канферэнцыі.
Акцыя пройдзе з 11 снежня па
10 студзеня, удзел у ёй пацвердзілі ўжо 85 арганізацый. Але намеснік міністра адукацыі Віктар Якжык
заўважыў, што іх колькасць павялічыцца. Плануецца, што, як і летась, да мерапрыемства далучацца ўсе дзяржаўныя міністэрствы і
ведамствы, грамадскія аб'яднанні,
банкі, прыватныя кампаніі і грамадзяне. Падчас акцыі прадстаўнікі
арганізацый наведаюць дзіцячыя
дамы (у тым ліку сямейнага тыпу), бальніцы, інтэрнаты і іншыя
сацыяльныя ўстановы і акажуць
ім адрасную дапамогу.
Цэнтральнай падзеяй акцыі
традыцыйна стане навагодняе
свята «Галоўная ёлка краіны» з
удзелам кіраўніка дзяржавы, якое
пройдзе 27 снежня ў Палацы Рэспублікі. На яго будуць запрошаны
дзеці-сіроты з усіх рэгіёнаў краіны,
апроч таго — гадаванцы кадэцкіх
вучылішчаў, вучні-пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, творчых конкурсаў і фестываляў, спартыўных спаборніцтваў, а
таксама навучэнцы, якія дасягнулі
поспеху ў грамадскай рабоце.
Прадстаўнікі Мінадукацыі адзначылі, што і дзеці, якія знаходзяцца ў спецустановах, таксама
атрымаюць віншаванні. «У межах
акцыі важна дайсці да кожнага
дзіцяці», — падкрэсліла кансультант упраўлення сацыяльна-выхаваўчай і ідэалагічнай работы
Мінадукацыі Алена ГАЛАЎНЁВА. Па яе словах, цяпер на ўліку
знаходзіцца больш за 20 тысяч
непаўналетніх. «Гэта не паказчык
праблемнасці, а паказчык таго,
што менавіта гэтым дзецям сёння
неабходна асаблівая ўвага».
Рэспубліканская навагодняя
дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» сёлета будзе ладзіцца ўжо
19-ты раз.
Дзіяна СЕРАДЗЮК



Католікі ўсяго свету
перажываюць Адвент,
час падрыхтоўкі да свята
Божага Нараджэння
У мінскім кафедральным касцёле ў гонар
Найсвяцейшай Панны Дзевы Марыі халаднавата, ціха, цёмна, і толькі святло залацістых ліхтарыкаў у руках вернікаў разбурае сцяну цемрыва... Тут адбываюцца
рараты — адмысловыя зімовыя набажэнствы, назва якіх паходзіць ад лацінскага
літургічнага спеву «Rоrаtе соеlі dеsuреr»
(«Дайце, нябёсы, росаў з вышыняў»).
— Раратнія імшы ў гонар Маці Божай — адна з самых прыгожых традыцый Адвенту. Сэнс
гэтых набажэнстваў у тым, што яны пачынаюцца да ўзыходу сонца, — тлумачыць «Звяздзе»
асаблівасці раратаў клерык Раман СТРАШКО
(на фота). — У касцёл людзі прыходзяць з запаленымі свечкамі, ліхтарыкамі, лампадкамі, што
сімвалізуе святло Хрыста. Ліхтарыкі, якія разам
з дзецьмі вырабляюць дарослыя, дапамагаюць
асвятліць змрок у сэрцах і душах. І толькі падчас
выканання гімна «Хвала на вышынях Богу...» у
храме запальваецца святло...
У мінскай катэдры рараты адбываюцца па
аўторках і чацвяргах у 6:45. А таму, каб трапіць
на набажэнствы, вернікі прачынаюцца ледзь не
а 5 гадзіне раніцы. Раман Страшко, ураджэнец
Нясвіжа, узгадвае, як цяжка ў дзяцінстве самому
было зарана прачынацца, а пасля ўжо прызвычаіўся і заводзіў сам сабе будзільнік.
— На рараты ў нашай парафіі была цікавая
традыцыя, — кажа наш суразмоўца. — На адным баку кардонных сэрцайкаў мы пісалі добрыя ўчынкі, якія паспелі зрабіць за апошнія дні,

на другім — імя і прозвішча. Пасля казані святар зачытваў адно з сэрцаў. І той, чыё імя было
напісана на кардонцы, атрымліваў фігуру Маці
Божай, каб мог дома памаліцца перад ёй да
наступнай імшы.
Адвент, які доўжыцца амаль чатыры тыдні,
сапраўды багаты на разнастайную сімволіку. Напрыклад, адвентавы вянок, які ўпершыню зрабіў
для малітвы ў пазамінулым стагоддзі нямецкі пратэстанцкі пастар Ёхан Віхерн, ці такі папулярны на
Захадзе перадкалядны каляндар, кожны дзень
якога адзначаецца невялічкім падарункам. Праўда, як лічыць Раман Страшко, чалавек у адвентавым чаканні мусіць найперш сканцэнтравацца на
ўнутранай, а не знешняй падрыхтоўцы.
— У гэтыя дні мы павінны задумацца аб сваім
жыцці, над сваімі праблемамі і зрабіць пастанову
на час Адвенту. Гэта не пост, а радаснае чаканне
прыходу Збаўцы. Трэба імкнуцца зрабіць сябе
лепшым, выправіць грахоўнасць, каб з чыстым
сэрцам прыняць прыход Ісуса Хрыста.
Тарас ШЧЫРЫ. Фота Любові БЯЛЯЕВАЙ



