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Праграма сустрэчы

СЕРАДА 28 СНЕЖНЯ

Калі ласка, звяртайце ўвагу на інфармацыю адносна вашага прымаючага месца,
транспартнага раскладу, а таксама раскладу малітваў ды іх месцаў у вашым
“itinerarium” (буклеце ўдзельніка).

Асаблівую ўвагу звярніце на расклад спецыяльных аўтобусаў і цягнікоў.

Ранішнія малітвы адбываюцца ў мясцовых прымаючых пунктах.

Апоўдні кіруйцеся на выдачу пасілкаў. Усю інфармацыю наконт таго, як дабрацца
ў горад, вы ўжо атрымалі.

Ад 17:30 да 18:15
Раздача пасілкаў і спакаванага ланчу на наступны дзень у тым месцы, як тое
пазначана ў вашым “itinerarium”. Не забудзьцеся прынесці торбачку, кубак ды
лыжку.

19:00

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium” (гід удзельніка)

Спевы і струкутра малітвы размешчаныя прыканцы гэтага буклету

Чытанне

(Быцця 15, 1-6)

Пад час другое часткі малітвы:

разважанне Брата Алоіса (выдрукаваныя тэксты даступныя пры
ўваходзе да месцаў малітвы), пасля чаго малітва вакол крыжа.
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Пасля вяртайцеся да месцаў засялення, і, калі ласка, не вяртайцеся
запозна, каб не турбаваць вашых гаспадароў.

Дакладна прытрымлівайцеся падказак наконт транспарту, што вы
атрымалі.

ЧАЦВЕР 29 СНЕЖНЯ

8:30

Ранішняя малітва ў прымаючых пунктах

Спеў: The kingdom ofGod (14)

з Псальму 105
1. Слаўце Госпада; заклікайце імя Ягонае; абвяшчайце ў народах дзеі
Ягоныя.
2. Спявайце Яму і грайце Яму; раскажыце пра ўсе цуды Ягоныя.
3. Шукайце Госпада і сілы Ягонай, шукайце аблічча Ягонага заўсёды.
4. Вы, семя Абрахамавае, рабы Ягоныя, выбранцы Ягоныя, згадвайце цуды
Ягоныя, якія ўчыніў.
5. Вечна Ён памятае Свой запавет, слова, якое запавядаў тысячам родаў.

Чытанне

(да Габрэяў 6, 11-15)

Спеў: Pateicieties Tam Kungam (Confitemini Domino) (22)

Цішыня

Малітва: Богу жывы, хаця убогая нашая малітва, мы шукаем Цябе з
упэўненасцю. І Твая любоў прабівае шлях наперад праз нашыя роздумы
і нават праз нашыя сумневы.

Малітва верных
1. Божа, наш Ойча, ты прагнеш, каб мы былі новым стварэннем у Хрысце.
Молімся да Цябе.
2. Пане, Ты абяцаеш нам новае неба і новую зямлю. Аднаві нашую надзею.
3. Ты вызваліў нас з нашае няволі, даючы нам свайго адзінага Сына; Ты
адкрыў нам шлях да свабоды.
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4. Учыні, каб мы слухалі Тваё Слова і віталі яго сэрцам, напоўненым
любоўю.
5. Ты перанёс нас са смерці да жыцця, і даў нам новы подых у Духу:
падаруй нам зноў чыстыя сэрцы.

Ойча наш

Спевы

Знаёмства з мясцовымі суполкамі і сустрэчы ў малых групах дзялення:

Калі малыя групы складзены, пазнайце адзін адно. Затым прачытайце тэкст з
Бібліі з учарашняе вечаровае і сённяшняе малітваў (Быцця 15, 1-6 і Габрэяў 6, 11-
15). Паразмаўляйце на гэты конт, дзелячыся вашымі думкамі наконт наступных
пытанняў:

Ад 12:30
Выдача гарбаты ў месцы, пазначаным у вашым “itinerarium”.

ЧАЦВЕР 29 СНЕЖНЯ
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13:15

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(Лукі 18, 15-17)

Пасля малітвы адбываецца кароткае разважанее аднаго з братоў Тэзэ:

15:00

Варштаты

Следуйце падказкам адпаведна кожнае тэматыцы. Паўсюль будзе ангельская і
латышская мовы. Калі вам будзе патрэбны пераклад на нейкую іншую мову, калі
ласка, не саромейцеся запытацца валанцёраў. Амаль усе варштаты будуць у
цэнтры горада, таму найхутчэй перасоўвацца будзе пешшу.
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ЧАЦВЕР 29 СНЕЖНЯ
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Ад 17:30 да 18:00
Раздача пасілкаў і спакаваных ланчаў на наступны дзень у месцы, пазначаным
у вашым “itinerarium”.

ЧАЦВЕР 29 СНЕЖНЯ
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19:00

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(Мацвея 19, 16-22)

Пад час другое часткі малітвы:

разважанне Брата Алоіса, пасля чаго малітва вакол крыжа.
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ПЯТНІЦА 30 СНЕЖНЯ

8:30

Ранішняя малітва ў прымаючых пунктах

Спеў: Kungam pateicos (Bless the Lord) (5)

з Псальму 23
1. Гасподзь — Пастыр мой; я ніякай нястачы ня мецьму.
2. Ён пасвіць мяне на пашах зялёных, на ціхія воды водзіць мяне.
3. Ён душу маю мацуе, кіруе мяне на сцежкі праўды.
4. Так, ласка і любоў хай будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго.
5. Пане, і я буду ў доме Тваім многія дні.

Чытанне

(Мацвея 11, 28-30)

Спеў: Bóg jest miłoscią (6)

Цішыня

Малітва: Езу, святло нашых сэрцаў, ад часу Твайго паўстання з
памёрлых, ты ніколі не перастаеш прыходзіць да нас. Дзе б мы ні былі,
Ты заўсёды чакаеш нас. І Ты кажаш нам: прыйдзіце да мяне тыя, хто
абцяжараныя, і будзеце пацешаныя.

Малітва верных
1. Езу Хрыстэ, Ты прыходзіш перамяніць нас і аднавіць перад абліччам
Бога: свяці ў нашае цемры.
2. Езу Хрыстэ, святло нашых сэрцаў, Ты ведаеш нашае прагненне: вядзі
нас да крыніцаў Твайго Евангелля.
3. Езу Хрыстэ, святло свету, Ты свеціш для кожнае чалавечае істоты:
дазволь убачыць Тваю прысутнасць у кожным чалавеку.
4. Езу Хрыстэ, сябра бедных: адкрый у нас брамы сціпласці так, каб мы
маглі прывітаць Цябе.
5. Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны сэрцам: аднаві ў нас дух дзяцінства.

Ойча наш

Спевы
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Сустрэчы па малых групах:

Прачытайце ўрыўкі з Бібліі з учарашняе вечаровае і сённяшняе ранішняе малітвы
(Мацвея 19, 16-22 ды 11, 28-30), а таксама другую Прапанову на 2017 год. Пасля
паразмаўляйце, так, як учора.

Ад 12:30
Выдача гарбаты ў месцы, пазначаным у вашым “itinerarium”.
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13:15

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(1 Карынцянаў 12, 4-11)

Пасля малітвы адбываецца кароткае разважанне аднаго з братоў Тэзэ:

15:00

Варштаты

Следуйце падказкам адпаведна кожнае тэматыцы. Паўсюль будзе ангельская і
латышская мовы. Калі вам будзе патрэбны пераклад на нейкую іншую мову, калі
ласка, не саромейцеся запытацца валанцёраў. Амаль усе варштаты будуць у
цэнтры горада, таму найхутчэй перасоўвацца будзе пешшу.

ПЯТНІЦА 30 СНЕЖНЯ
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ПЯТНІЦА 30 СНЕЖНЯ
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Ад 17:30 да 18:00
Раздача пасілкаў і спакаваных ланчаў на наступны дзень у месцы, пазначаным
у вашым “itinerarium”.
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19:00

з літургіяй святла

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(Дзеі Апосталаў 2, 42-47)

Пад час другое часткі малітвы:

разважанне Брата Алоіса, пасля чаго малітва вакол крыжа.

ПЯТНІЦА 30 СНЕЖНЯ
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СУБОТА 31 СНЕЖНЯ

8:30

Ранішняя малітва ў прымаючых пунктах

Спеў: Svētīta Tauta (1)

з Псальму 31
1. У Твае рукі аддаю дух мой; Ты выбаўляў мяне, Госпадзе, Божа праўды.
2. А я на Цябе, Госпадзе, спадзяюся; я кажу: Ты мой Бог.
3. Як многа ў Цябе дабротаў, якія Ты прыхаваў тым, што на Цябе
спадзяюцца!
4. Любіце Госпада, усе праведнікі Ягоныя; Гасподзь ахоўвае верных.
5. Будзьце мужныя, і хай мацуецца сэрца вашае, усе, хто надзею на
Госпада мае!

Чытанне

(да Габрэяў 2, 10-13)

Спеў: Il Signore ti ristora (20)

Цішыня

Малітва: Богу жывы, мы молімся за шматлікіх жанчын, мужчын,
моладзь і дзяцей, што, перасякаючы зямлю, імкнуцца быць сведкамі
супакою, даверу і прабачэння.

Малітва верных
1. За ўсіх тых, хто шчыра вызнае Цябе, Пане. Цябе просім.
2. Дазволь нам распазнаць Тваю прысутнасць у тых, хто поруч з намі;
зрабі нас уражлівымі на галечу і няшчасце.
3. Пане, мы молімся за тых, хто церпіць на месцы працы і хто яе не мае,
каб іх годнасць была паважаная.
4. За вязняў і тых, пра каго забылася грамадства, учыні нас салідарнымі ў
іх цярпенні, Крыніца суцяшэння, Цябе просім.
5. Каб у Тваёй Царкве мы былі знакамі ўзаемнае любові, Цябе просім.

Ойча наш

Спевы
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Сустрэча па малых групах:

Прачытайце ўрыўкі з учарашняе вечаровае і сённяшняе ранішняе малітваў (Дзеі
2, 42-47 ды Габрэяў 2, 10-13), а таксама чацвёртую прапанову на 2017 год.
Паразважайце разам над наступнымі пытаннямі:

Ад 12:30
Выдача гарбаты ў месцы, пазначаным у вашым “itinerarium”.

13:15

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(Мацвея 12, 46-50)

Кароткае разважанне аднаго з братоў Тэзэ прыканцы малітвы:

СУБОТА 31 СНЕЖНЯ
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15:00

Рэгіянальныя сустрэчы паводле краін

Гэтыя сустрэчы, што праводзяцца братамі з Тэзэ, скіраваныя на тое, каб дапамагчы
табе знайсці шляхі, каб працягваць Пілігрымку Даверу па вяртанні дадому.

Ад 17:30 да 18:00
Раздача пасілкаў у месцы, пазначаным у вашым “itinerarium”.

19:00

Каб даведацца месца, калі ласка, праверце “itinerarium”.

Чытанне

(Яна 6, 37-40)

Пад час другое часткі малітвы:

разважанне Брата Алоіса, пасля чаго малітва вакол крыжа.

Увечары 31 снежня грамадскі транспарт у Рызе ды наваколлі будзе
вельмі абмежаваны. Зазірніце ў вашыя “itinerarium”, каб праверыць, ці
ёсць нейкія асаблівыя падказкі наконт транспарту на гэты вечар.
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23:00

У прымаючых пунктах у еднасці з тымі, хто пакутуе, адбываецца
малітоўнае чуванне ў інтэнцыі супакою, а пасля адбываецца “свята
народаў”:

Спевы: Venite, exultemus Domino (4) і Jēzu, mans Kungs (Jésus le Christ) (10)

Уступная малітва: Божа супакою, мы павяраем Табе тых, хто не бачыць
будучыні, хто не мае надзеі. Твой Святы Дух робіць нашую малітву
больш палкаю, і мы прагнем спаглядаць за тымі, хто не бачыць дарогі
наперад. Нашаю малітваю мы рыхтуем шлях Твайго прыйсця.

Спеў: In manus tuas, Pater (19)

з Псальму 84
1. Якія жаданыя селішчы Твае, Госпадзе Ўсемагутны! Сэрца маё і цела маё
імкнуцца да Бога жывога.
2. І птушка знаходзіць сабе жытло, і ластаўка гняздо сабе, дзе пакласці
птушанятак сваіх, каля алтароў Тваіх, Госпадзе Ўсемагутны, Цару мой і
Божа мой!
3. Будуць шчаслівыя тыя, што жывуць у доме Тваім; яны няспынна будуць
славіць Цябе.
4. Бо адзін дзень у дварах Тваіх лепшы за тысячу.
5. Госпадзе Ўсемагутны! Будзе шчаслівы той чалавек, які на Цябе
спадзяецца!

Чытанне

(Яна 14:1-6а)

Спеў: Behüte mich, Gott (12)

Цішыня

Малітва верных
1. Уваскрослы Хрыстус, Ты ведаеш нашае імкненне: вядзі нас шляхам да
вечнасці.
2. Уваскрослы Хрыстус, мы молімся за тых, якія не могуць увераваць: яны
могуць заўсёды скарыстацца з Твёй любові.
3. Уваскрослы Хрыстус, Ты падтрымліваеш тых, хто сутыкаецца з
цяжкасцямі і адчаем: вядзі нас шляхам да вечнасці.
4. Уваскрослы Хрыстус, молімся за тых, што сталі ахвярамі гвалту і
прыніжэння: прыйдзі, каб загоіць іх раны.

СУБОТА 31 СНЕЖНЯ
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5. Уваскрослы Хрыстус, Твой Святы Дух вядзе нас: з’яднай усе народы ў
Тваім Валадарстве.

Ойча наш

Спеў: Славіте всі народи (Laudate omnes gentes) (7)

Малітва: Уваскрослы Езус, Ты даеш нам Твайго Святога Духа. І мы
прагнем сказаць Табе: Ты маеш словы, што даюць жыццё нашае душы;
да каго яшчэ мы можам пайсці, Уваскрослы Пане?

Спевы

НЯДЗЕЛЯ 1 СТУДЗЕНЯ

Набажэнствы і службы ў прымаючых пунктах

Месца і час набажэнстваў канфесій, што адрозніваюцца ад вашага прымаючага
пункту, можна даведацца ў інфармацыйным пункце.

Некаторыя альбо ўсе ніжэйшыя элементы могуць быць выкарыстаныя ў часе
ранішняе цэлебрацыі ў парафіі:

з Псальму 67
1. Божа, злітуйся і дабраславі нам, і няхай святло Аблічча Твайго
пральецца на нас.
2. Праз гэта будуць спазнаныя шляхі Твае на зямлі і ўсе народы
даведаюцца пра Тваю дапамогу.
3. Няхай усе народы моляцца, Пане; няхай усе народы моляцца да Цябе!
4. Няхай народы цешацца і чакаюць на Тваё справядлівае панаванне ў
свеце; Ты вядзеш народы зямлі.
5. Зямля дала свой плён, каб Бог, наш Бог, дабраславіў нам. Няхай Бог дае
нам яшчэ дабраславенняў, каб народы на краю свету прызналі Ягоную
моц.

Чытанне

(Лукі 2, 15-21)
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Малітва верных
1. За супакой на свеце і вольнасць для ўсіх людзей, Цябе просім.
2. Каб лідары Цэркваў нястомна дамагаліся бачнага адзінства паміж
хрысціянамі, Цябе просім.
3. За чэснасць у палітычным жыцці, за справядлівасць у грамадстве, Цябе
просім.
4. За тых, хто працуе з беднымі, замежнікамі і выключанымі, Цябе просім.

Праваслаўныя літургіі

Пасілак разам з месцічамі. Калі ж вы закватараваныя ў месцы супольнага
пражывання, праверце з каардынатарам месца з мясцовага прымаючага
пункта, дзе вы можаце з’есці той пасілак.

Ад 16:00 да 18:00
Ад’езд аўтобусаў. Месцы ад’ездаў адрозніваюцца ў залежнасці ад краіны.

НЯДЗЕЛЯ 1 СТУДЗЕНЯ


