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Аляк сандр ШУ МІ ЛІН, 
стар шы ня 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па на ву цы і тэх на ло гі ях:
«Ідзе кан чат ко вае аб мер ка ван не 
Дзяр жаў най пра гра мы 
іна ва цый на га раз віц ця на 
2016—2020 га ды. Яна ўво гу ле 
звяр ста на. Га лоў нае, ча му мы 
па він ны на даць ува гу, — гэ та 
ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў. Ка лі пер ша па чат ко ва 
гу ча ла ліч ба 3,5 ты ся чы 
пра цоў ных мес цаў, то за раз, па 
па пя рэд няй ацэн цы, у рам ках 
дзярж пра гра мы бу дзе ство ра на 
не менш за 10 ты сяч. Гэ та 
бу дуць вы со ка аплат ныя мес цы 
на но вых вы твор час цях з 
да баў ле ным кош там, вы шэй шым 
за ся рэд не еў ра пей скі, дзе бу дзе 
вы со кі ўзро вень тэх на ло гій і 
на якіх без доб рай аду ка цыі 
пра ца ваць не маг чы ма».
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Не бой це ся, я аб вя шчаю вам 
вя лі кую ра дасць...

бо на ра дзіў ся вам сён ня 
ў го ра дзе Да ві да Збаў ца,

якім ёсць Хрыс тус Пан (Лк 2, 10-11).

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

Сар дэч на ві таю вас сло ва мі анё ла, 
які аб вяс ціў бэт ле ем скім па стуш кам аб 
на ра джэн ні Збаў цы. Уба чыў шы Бо жа га 
па слан ца, яны на па ло ха лі ся. З упэў не-
нас цю мож на ска заць, што і мы ўчы ні лі 
б тое ж, ка лі б нам з'я віў ся анёл. Але Бо-
жы па сла нец іх су па ко іў, ка жу чы, што ў 
го ра дзе Да ві да на ра дзіў ся Збаў ца, яко-
га ча ла вец тва з не цяр пен нем ча ка ла.

Тут доб ра ўспом ніць сцэ ну Звес та-
ван ня, ка лі Ма рыя, па чуў шы, што Бог 
вы браў Яе ў якас ці Ма ці Збаў цы, так са-
ма на па ло ха ла ся. Та ды ар ха нёл Габ ры-
эль су па кой ваў Яе сло ва мі: «Не бой ся, 
Ма рыя, бо знай шла Ты лас ку ў Па на. Вось за чнеш 
ва ўлон ні сва ім і на ро дзіш Сы на, і да сі Яму імя 
Езус (...), бо для Бо га ня ма ні чо га не маг чы ма га» 
(Лк 1, 30-31. 37).

Зна мя наль на, што сё лет нюю ўра чыс тасць На-
ра джэн ня Хрыс та мы свят ку ем у Год Бо жай Мі ла-
сэр нас ці. Прый сце Бо жа га Сы на ў свет у ча ла ве-

чым воб ра зе бы ло зна кам бяз меж най Бо жай мі ла-
сэр нас ці да ча ла ве ка, якая пра яў ля ец ца і да лей у 
па слу зе Кас цё ла і да якой мы ўсе за клі ка ны.

На ра джэн не Езу са ў Бэт ле е ме больш за 2000 
га доў та му — гэ та ўжо гіс то рыя, ха ця вель мі пры-
го жая і сен ты мен таль ная, ад нак гіс то рыя. На ёй 
мы па він ны ву чыц ца, бо гіс то рыя з'яў ля ец ца ма ці-
на стаў ні цай. На ра джэн не ж Хрыс та — гіс та рыч-

ная па дзея — ад на ча со ва з'яў ля ец ца 
ды на міч ным пра цэ сам. Хрыс тус і сён ня 
на ра джа ец ца ў Кас цё ле і пры хо дзіць 
да нас у Свя тым Пі сан ні, сак ра мэн тах, 
пе рад усім у Эў ха рыс тыі, пры хо дзіць у 
ін шай дзей нас ці Кас цё ла, асаб лі ва праз 
учын кі мі ла сэр нас ці.

Ці мы па зна ём Яго? Ці не ба ім ся ад-
чы ніць Яму дзве ры на шых сэр цаў і да-
зво ліць быць з на мі? Ці ра ду ем ся Яго 
прый сцю? На гэ тыя і па доб ныя пы тан ні 
нам не аб ход на ад ка заць, бо бя да бу дзе, 
ка лі мы бу дзем ве рыць у тое, што Ён на-
ра дзіў ся ў Бэт ле е ме, а сва ёй лас кай не 
на ра джа ец ца ў на шых сэр цах, як ка заў 
вя лі кі па эт Адам Міц ке віч.

Мы жы вём у асаб лі вы для Кас цё ла 
і све ту час. З ад на го бо ку, свет імк-
нец ца спіх нуць хрыс ці ян скую ве ру на 
ўзбо чы ну гра мад ска га жыц ця. З ін ша га 
ж — мы ба чым шмат зна каў дзе ян ня 
Свя то га Ду ха. Мы з'яў ля ем ся част кай 

гіс то рыі, якая ад бы ва ец ца на на шых ва чах, і, як 
ве ру ю чыя, па він ны сва ім жыц цём і хрыс ці ян скім 
свед чан нем вы зна ваць ве ру ў Езу са Хрыс та, які 
быў за ча ты ад Свя то га Ду ха, на ра дзіў ся з Пан ны 
Ма рыі ў Бэт ле е ме, быў укры жа ва ны, па ха ва ны, 
уваск рэс, узы шоў на не ба і ся дзіць 
пра ва руч ад Ай ца.

БЕ ЛА РУСЬ, НЕ БОЙ СЯ 
ПРЫ НЯЦЬ ХРЫС ТА!

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

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень! ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 

З НАМІ — 
БУДЗЕ 

ЦІКАВА!

СТАР. 4

Маленькая мінчанка Марыя Кандаурава Маленькая мінчанка Марыя Кандаурава 
ля батлейкі ў Чырвоным касцёле.ля батлейкі ў Чырвоным касцёле.

СВЯТЛО ЛЮБОВІ І НАДЗЕІ

САПРАЎДНЫЯ 
КАШТОЎНАСЦІ

Хрыс ці я нам Бе ла ру сі,
якія свят ку юць Рас тво 
Хрыс то ва 25 снеж ня

Да ра гія су ай чын ні кі!
Ад усёй ду шы він шую 

вас з Рас твом Хрыс то-
вым.

Ма раль ныя і ду хоў ныя 
ары ен ці ры для мно гіх 
па ка лен няў на шых прод-
каў бы лі сфар мі ра ва ны 
хрыс ці ян скай ве рай, 
якая ўва саб ляе вы со кія 
ідэа лы гу ма ніз му, спра-
вяд лі вас ці і мі ла сэр нас-
ці. Вя лі кая ўра чыс тасць 
доў га ча ка на га свя та 
зноў, як і ста год дзі та му, 
до рыць ра дасць і на-
дзею, на тхняе на доб рыя 
спра вы і ўчын кі.

Ад клі ка ю чы ся на гэ-
ты за клік ва ўмо вах су-
час най цы ві лі за цыі, мы 
па він ны су мес ны мі на-
ма ган ня мі ўма цоў ваць у 
гра мад стве са праўд ныя 
каш тоў нас ці і тра ды цыі, 
са дзей ні чаць раз віц цю 
ад но сін мі ру і доб ра су-
сед ства.

Сар дэч на жа даю вам 
моц на га зда роўя, даў га-
лец ця і пра цві тан ня.

Ня хай у ва шых да мах 
бу дуць утуль насць і да-
ста так, у сем' ях па ну юць 
лю боў і ўза е ма па ва га, у 
ду шы бу дзе мір і шчас-
це.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


