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На 79-м пленарным пасяджэнні Канферэнцыі Каталіцкіх 
Біскупаў у Беларусі, якое адбылося 15 кастрычніка 2020 г., 
біскупы прапанавалі распачаць ініцыятыву «Духоўнай 
успамогі святарскіх і манаскіх пакліканняў у Беларусі».

Ініцыятыва «Духоўная ўспамога» распачынаецца ў 
нядзелю Пана нашага Езуса Хрыста, Валадара сусвету 
(22 ліс тапада 2020 г.) ва ўсіх парафіях Беларусі, але, калі 
па нейкіх прычынах хтосьці не зможа распачаць малітвы 
з 22 лістапада, то далучыцца да гэтай малітоўнай ініцыя-
тывы можна ў любы момант. Галоўнае — пачаць шчыра 
маліцца аб пакліканнях да святарскага і манаскага жыцця.

Прасіце Гаспадара жніва, 
каб паслаў работнікаў на жніво сваё 

Мц 9, 38.

ДУХОЎНАЯ ЎСПАМОГА 
ПАКЛІКАННЯЎ ДА СВЯТАРСКАГА 

І МАНАСКАГА ЖЫЦЦЯ 
Ў БЕЛАРУСІ



АБЯЦАННЕ 
Духоўнай успамогі пакліканняў 

да святарскага і манаскага жыцця 
ў Беларусі

Я, …………………………………………,
удзельнік Духоўнай успамогі пакліканняў да 
святарскага і манаскага жыцця ў Беларусі, ва 
ўрачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, Вала-
дара сусвету, дабравольна бяру на сябе абавязак, 
каб на працягу (3 месяцаў, 6 месяцаў, 1 года — па 
жаданні):

• маліцца кожны дзень таямніцу Святога 
Ружанца «Спасланне Духа Святога» ў 
інтэнцыі новых святарскiх i законных па-
клiканняў у Беларусі;

• удзельнічаць у Эўхарыстыі і ахвяроўваць 
святую Камунію ў інтэнцыі новых святар-
скiх i законных паклiканняў у Беларусі (хаця 
б адзін раз у месяц);

• чытаць штодзённую малiтву аб святарскiх 
i законных паклiканнях у Беларусі, якую 
прачытаю сёння першы раз.

Дата пачатку малітвы   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Штодзённая малiтва аб святарскiх 
i законных паклiканнях у Беларусі

Пане Езу Хрыстэ, Найвышэйшы Божы 
Пастыр! Ты паклiкаў Апосталаў i ўчынiў 
iх вестунамi Добрай Навiны, схiлi да сябе 
гарачыя i высакародныя сэрцы маладых 
лю дзей Беларусі, учынi iх сваiмi паслядоў-
нiкамi.

Учынi, каб яны падзялялi Тваё жаданне 
паўсюднага збаўлення, адгукаліся на ма-
леннi братоў i сясцёр усяго свету аб дары 
веры i ўзаемнай любовi. Адказваючы на 
Твой заклiк, няхай яны працягваюць мiсiю 
ўзрастання Касцёла i стануць соллю зямлi.

Твой мiласцiвы позірк звярнi на сэрцы 
дзяўчат, чыстых i велiкадушных. Адары 
iх палымяным імкненнем да евангельскай 
дасканаласцi, да пасвячэння справам Касцё-
ла i Евангелля i чынення дабра ўсім людзям.

Каралева Беларусі i Мацi Касцёла, вазь-
мi ў свaе рукi маю малiтву аб шматлiкiх i 
годных святарскiх i законных паклiканнях. 
Прадстаў iх Сыну свайму, Езусу Хрысту, 
нашаму Пану. Якi жыве i валадарыць з Богам 
Айцом у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе 
вякi вечныя. Амэн.

З дазволу касцёльных уладаў
Старшыня Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
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