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Ліст Генеральнага Міністра Меншых Братоў Капуцынаў

Усім братам Ордэна

сёстрам кларыскам капУцынкам

1. Разважанні, якія саспелі ў маім служэнні  
    сярод вас

Найдаражэйшыя браты,

Яя звяртаюся да вас з гэтым лістом, у якім 
хачу падзяліцца з вамі пэў ны мі раз ва

жан нямі адносна малітвы. Я пішу яго пад 
уп лы вам адной думкі, якая мяне ўжо даў но 
не па кі дае і падштурхоўвае да таго, каб за
кра нуць сітуацыю, з якой я разам з бра та
мі Генеральнымі радцамі сутыка ю ся пад
час візітацый ад мі ні стра цыйных адзі нак 
нашага Ордэна, а ме на віта цяжкасці ў прак
ты ка ван ні малітвы. Я ўпэў нены, што ўсе 
мы згодныя як ва ўласным пе ра ка нан ні, так 
і ў адносінах з людзьмі, якіх су стра ка ем у 
нашым служэнні і ў нашай працы, што ма
літва знаходзіцца ў цэнтры жыцця кож нага 
ахрышчанага, а асаблівым чы нам у во пы це 
таго, хто прысвяціў сябе манаскаму жыц
цю, аднак рэчаіснасць гэтага не па цвяр джае. 
Удакладню, што я не збіраюся што сьці дадаць 
да трактатаў і падручнікаў, пры свечаных 

малітве: літаратура на гэтую тэму багатая і 
дастатковая. Прашу вас, чы таючы гэты мой 
ліст, звярнуцца таксама да ІІІ раздзела нашай 
Канстытуцыі, у якім вы знойдзеце прыгожы і 
глыбокі сін тэз, уг рун та ваны на каштоўнасцях 
Фран ціш кан скай Ка пу цынскай традыцыі.

2 ліпеня 2016 года Папа Францішак, дзя ку ю чы 
мне за дар, перададзены яму ад на шай Ге не
ральнай курыі з нагоды ўра чы с тасці свя то га 
Пятра, напісаў літа раль на на ступ нае: «Ма
літва як пакорны давер да Бога і Ягонай во лі – 
гэта заўсёды шлях вый сця з нашай асабіс тай 
і супольнай замкнутасці. Гэта шырокі шлях 
адкрыцця для Евангелля і свед чання надзеі з 
эн ту зі яз мам вучняў, верных Ісусу».

Якая ж тады мэта гэтага ліста? Я жадаю, каб 
кожны з вас пераасэнсаваў свае адносіны з 
Богам, не ў тэорыі прыгожых ідэяў, але ў 
кан крэ тыцы штодзённага жыцця. Слабасць 
і цяж касці сустракаюцца не ў перакананнях 
ад носна малітвы, а перадусім у вопыце што
дзён нага жыцця. Францішканскія кры ні цы 
данеслі да нас крык болю святога Фран
цішка: «Любоў не любяць!1». А мне хочацца 

1 “L’Amore non è amato”.



02

ўсклікнуць: «Малітву не любяць, не жывуць 
ёю і не практыкуюць яе!»

2. «Прапусканне» малітвы

Нашае штодзённае жыццё складаецца з ча
су, прысвечанага малітве, працы, су поль ным 
па сіл кам, забавам і адпачын ку. Хада часу і 
на шых дзён падпарадкава на рытмам і за
нят кам, які мі жывуць на шыя супольнасці. 
Важна, каб ні што з пе ра лі ча нага не было 
занядбана, але і не пе ра больш валася праз
мер на. Рытмы і за нят кі на ша га што дзён на
га жыцця па він   ны да па ма гаць нам жыць у 
здаровай раў на  вазе паміж роз ны мі яго пра
ява мі. Ад нак вопыт часта сведчць пра тое, 
што мы ады хо дзім ад гэтага прын цы пу, перш 
за ўсё «пра пус каючы» як ра зу мо вую, так і 
супольную ма літву. Душпастырская дзей
насць з усімі яе абавязкамі, наведванні сяб
роў і выкарыстанне сродкаў масавай інфар
ма цыі лёгка становяцца прычынамі для 
таго, каб выз ва ліць сябе ад часу су поль най 
малітвы; і я з упэў не насцю сцвяр джаю, што 
такое стаўлен не заў важна рас паў сю джва ецца 
ў нашых братніх су поль насцях. Я ўпэў нены, 
што калі адыход ад парадку пе ра тва ра ецца ў 
звычку, усведамленне нашай пры належ насці 
Госпаду ў кансэкраваным жыцці становіцца 
слабейшым. Гэта праўда, што Бога магчыма 
праслаўляць і любіць не толькі ў малітве. 
Нашыя адносіны з Ім будуюцца з евангельскага 
жыцця, з любові, з прысвячэння сябе працы, 
якую мы па клі каныя выконваць; але калі 
скарачаецца час на праслаўленне, па дзяку і 
маўчанне ў Ягонай прысутнасці, аслабляецца 
су вязь з Ім і губляецца матывацыя на шай 
дзей нас ці. Узнікае небяспека шукаць толькі 
са міх сябе, клапоцячыся перадусім пра за
да во ленне нашых чаканняў. Калі сувязь з 
Богам становіцца слабою і перастае быць ас
ноў ным арыенцірам для нашага існа вання, 
мы рызыкуем пачаць жыць у кры ва душнасці 
людзей, якія, паабяцаўшы быць манахамі, 
кансэкраванымі асобамі, на сам рэч вядуць 
жыццё, не адпаведнае гэтаму паняццю. Да
вайце разам зададзім сабе пытанне, узятае 
з Еван гелля паводле святога Лукі (10, 38–
42), якое я хачу ніжэй цалкам зацытаваць: 
«Калі былі ў да розе, Ён зайшоў у адно па се
лішча. Нейкая жан чына, якую звалі Мар та, 
прыняла Яго. У яе была сястра імем Ма рыя, 
якая села каля ног Госпада і слухала Яго
ныя словы. Марта ж, занятая многімі па
слу гамі, падышоўшы, ска зала: „Госпадзе, 
ці Табе ўсё адно, што сястра мая пакінула 

мя не адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, 
каб дапамагла мне“. Але Госпад сказаў ёй 
у адказ: „Марта, Марта, ты турбуешся і 
клапоцішся пра многае, а патрэбна толь кі 
адно. Марыя ж выбрала найлепшую част ку, 
якая не адымецца ў яе“». А мы што вы бра
лі? «Капуцынская тра ды цыя, якая з са ма га 
пачатку раіць па чарзе наследаваць пры
клад то Марты, то Марыі, вучыць нас гар
манічна спалучаць сузіранне і дзеянне» (Кан
сты туцыя 15, 4).

3. Разам у прысутнасці Бога

«Мы молімся як сапраўдныя браты, калі збі
раемся ў імя Хрыста, ва ўзаемнай любові, 
каб Госпад рэальна прысутнічаў сярод нас» 
(Канстытуцыя 46, 2). Нашая Канстытуцыя 
паказвае малітву, якую мы перажываем ра
зам, як важную ўласцівасць нашай тоес нас
ці. Нашая братняя супольнасць існуе дзя ку
ю чы таму, што яе склікаў Айцец, які ро біць 
нас братамі. Гэтае айцоўства нараджае но вую 
сувязь, якая перавышае сувязі кроў най род
нас ці, сваяцтва, прыхільнасцяў, на цы я наль
най прыналежнасці і геаграфічнага па  хо
джан ня. Мы пакліканыя сказаць сваё ўласнае 
«вось я» Богу, Айцу нашага Госпада Ісуса 
Хрыс та, які кліча нас да еднасці з Ім. Восьмая 
чар го вая Пленарная рада у прапанове № 17 
не двух сэнсоўна сцвердзіла: «Пошук з’яд нання 
з Богам — гэта першая праца братоў. Час, 
пры зна чаны для братняй малітвы, гэта не 
сро дак, каб менш займацца нашай працоўнай 
і душ пас тырскай дзейнасцю або каб уцячы ад 
цяжару чалавечай працы, а служэнне, якое вы
нікае з нашага стану жыцця кансэкраваных 
асобаў. Таму ніводзін брат не можа вызваліць 
сябе ад першачарговага задання літургічнай 
і разумовай малітвы, усведамляючы сабе, 
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што, калі ён моліцца, то заступаецца за 
ўсіх людзей (пар. Канстытуцыя 49, 1)». Калі 
мы цэ лебруем Літургію гадзінаў, выяўляем як 
на шую прыналежнасць да ўсёй Царквы, так і 
еднасць, якую яна стварае. Мы прыналежым 
да Божага народа, які жыве і падтрымлівае 
жыццё дзякуючы няспыннаму і вернаму дзе
янню Святога Духа. Пастараемся часцей уз
гад  ваць пра гэты змест нашага жыцця веры, 
які здольны даць нам новую матывацыю і ад
на віць нашыя адносіны з Богам у малітве.

4. Традыцыя і творчасць

Братняя малітва патрабуе клопату і 
падрыхтоўкі. Нам усім падабаецца, калі ў 
святочны момант, у памятную гадавіну, на 
дзень народзінаў, на імяніны з’яўляюцца 
пэўныя знакі, у якіх праяўляецца радасць 
і весялосць: падарунак, кветкі, добра пад
рых таваны святочны стол або нейкі сюр
прыз для імянінніка. Аднак часта на на
шай супольнай малітве ляжыць пячатка 
ма на тон насці, паспешлівасці, як быццам 
мэта толькі ў тым, каб выканаць нейкі аба
вязак. Часта спробы ўнесці штосьці новае ў 
спосаб прамаўлення псальмаў падаўляюцца 
і адкідаюцца. Простае і творчае анімаванне 
малітвы спрыяе практыкаванню супольнай 
ма літвы, вызваляе ад пры звы чаенасці, 
маг  чыма, дапамагае нам больш уважліва 
ўдзель нічаць у тым, што мы здзяйсняем. 
Чаму б, акрамя таго, не дазволіць, каб час 
ад часу знаходзілася месца і для нейкага 
спан таннага натхнення Святога Духа? 
Абавязак маліцца разам застаецца істотным 
элементам нашага манаскага жыцця, але не 
можа быць адзінай прычынай, дзеля якой 
мы молімся. Я пытаюся ў кожнага з вас і ў 
вашых братніх супольнасцяў: калі ў апошні 
раз на мясцовым капітуле вы прысвячалі 
час на тое, каб абмеркаваць малітоўнае 
жыццё братняй супольнасці і цэлебрацыю 
Эўхарыстыі з вернікамі, якія прыходзяць у 
нашыя касцёлы?

5. Цэлебрацыя Эўхарыстыі ў братняй супольнасці.

Я з радасцю даведаўся, што ў некаторых 
адміністрацыйных адзінках Ордэна з’явіўся 
звычай адзін дзень на тыдні прысвячаць 
братняй супольнасці. Браты сустракаюцца 
ўсе разам на штомесячных днях малітоўнага 
засяроджання, на мясцовых капітулах, на 
вучобе і вывучэнні розных дакументаў, 
на сустрэчах па пастаяннай фармацыі. 

Вельмі прыгожа і важна, каб у гэтыя дні 
браты супольна цэлебравалі Эўхарыстыю. 
Сабраныя разам вакол алтара, мы сцвяр
джа ем і сведчым адзін аднаму, што Ісус 
Хрыс тос з’яўляецца «вуглавым каменем» 
на ша га супольнага прабывання ра зам у 
яка с ці братоў. Эўхарыстыя на гад вае нам 
пра тое, што мы маем патрэбу ў пра ба чэн
ні, у тым, каб прабачыць адзін аднаму; пра 
тое, што ёсць адно Слова, каб яго пры няць 
і жыць ім, што ёсць існаванне, каб ах вя ра
ваць і аддаць яго ў дар, як зрабіў гэта Той, 
хто дае нам сваё Цела і сваю Кроў. Бра ты, 
я заклікаю ўсіх вас прынамсі раз на ты
дзень разам цэлебраваць Эўхарыстыю ў 
ва шых супольнасцях. Я магу засведчыць, 
што вернікі, якія прыходзяць у нашыя кля
штары і ў нашыя касцёлы, захапляюцца і 
атрымліваюць добры прыклад, калі ба чаць, 
як браты прысвячаюць час на тое, каб бу да
ваць братэрскія адносіны, каб паса праўд
наму і канкрэтна жыць братнім жыц цём 
дзя ку ючы малітве, адкрытай для ўсіх. На
шая Канстытуцыя заахвочвае нас такімі 
сло вамі: «Ва ўсіх нашых дамах штодзённа 
цэ ле бруецца Імша супольнасці. Калі ж гэ
та немагчыма, тады часта цэлебруецца 
Эў ха рыс тыя з удзелам усіх братоў» (48, 2).

6. Маўчанне, напоўненае Ягонай  
    прысутнасцю

Акрамя Эўхарыстыі і цэлебрацыі Літургіі 
гадзінаў малітва нашых братоў на працягу 
многіх стагоддзяў сілкавалася разумовай 
ма літвай, якой прысвячаецца працяглы 
час у маўчанні. Нашыя карані сягаюць да 
пустэльніцкага жыцця, і многія з на шых 
братоў адрозніваліся прыкладным міс тыч
нам жыццём, а таксама складалі падручнікі 
і трактаты, прысвечаныя малітве. У ар
ты куле 54, пункце 1 нашай Канстытуцыі 
за пі сана: «Мы зберагаем і развіваем дух 
сузірання, што яркім святлом напаўняў 
жыццё святога Францішка і братоў, якія 
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былі нашымі папярэднікамі. Таму мы да ем 
гэтаму большы прастор і развіваем ра зу
мо вую малітву». Чытаючы далей артыкул 
54, у пункце 4 мы знаходзім наступнае: 
«Для таго, каб у нас ніколі не згаснуў дух 
малення і малітвы, але з кожным днём усё 
больш разгараўся, мы павінны штодзённа 
займацца гэтым практыкаваннем». Гэ тае 
заданне больш выразна і канкрэтна сфар
му лявана ў артыкуле 55, пункце 2: «Кожны 
брат, дзе б ён ні знаходзіўся, штодзённа па
ві нен знайсці дастатковую колькасць ча су 
для разумовай малітвы, напрыклад, ад
ну гадзіну без перапынку». У многіх на шых 
братніх супольнасцях распарадкам дня 
прадугледжана, што гэтая гадзіна па дзе ле
на на дзве часткі: адна — раніцай, другая — 
увечары. На жаль, знаходзяцца тыя, хто 
пра пускае як першую, так і другую.

Я з горыччу мушу канстатаваць, што ра
зу мовая малітва прыйшла ў заняпад і не
дас тат кова практыкуецца ў нашых брат
ніх супольнасцях, губляючы сваё зна чэн не 
і важнасць, якую ўяўляе сабой у ад но сі
нах да нашай тоеснасці. Прабыванне ра
зам у маўчанні ў прысутнасці Бога на 
па чат ку і на заканчэнне нашага дня не 
толькі падтрымлівае нашае жыццё ве
ры, але таксама з’яўляецца выразным зна
кам нашага быцця братамі, якія, хоць і 
перажываюць канфлікты, цяжкасці і не
па ра зу мен ні, але тут знаходзяцца разам, 
у манаскім хоры або ў нашых капліцах. 
Мо ля чы ся разам у маўчанні мы адзін ад
наму даем сведчанне, што Той, Хто нас 
утрымлівае разам, гэта Госпад. Папросім 
Святога Духа, каб дзякуючы нашай малітве 
Ён надзяліў нас унутраным зрокам, заўжды 
скіраваным да Бога. Чалавек, які моліцца, 
які ўмее маўчаць, набывае добразычлівы 
і міласэрны погляд на ўсё, што бачыць 
вакол сябе. Сёмая чарговая Пленарная рада 
сцвярджае: «Пустэльні, якія ў часы першых 
капуцынаў размяшчаліся на ўскраінах 
гарадоў, не былі месцамі, прызначанымі для 
таго, каб нічога не бачыць, але дапамагалі 
мець больш шырокі позірк на рэчаіснасць, 
якую сузіралі з пункту гледжання Бога і 
бедных»2.

7. Чалавек, ператвораны ў малітву3

Тамаш Чэланскі апісвае малітву святога 
Фран цішка з дапамогаю яскравага воб ра
зу: «Ён быў не столькі чалавекам, які мо
ліц ца, колькі, хутчэй, сам ператвараўся 
ў малітву»4. Пра што нам гаворыць гэ ты 
воб раз? Ці ён адносіцца толькі да ўзор
най гісторыі пэўнага святога, або здоль ны 
пра бу дзіць у нас жаданне жыць у глы бо
кіх і сыноўскіх адносінах з Богам жы вым 
і сапраўдным? Хачу падзяліцца з вамі ад
ным простым, але ў той жа час глы бокім 
вы каз ван нем, якое належыць пэў наму свя
тому манаху з гары Афона: «Ма літ ва да ец
ца таму, хто моліцца». Той, хто мо ліц ца 
ў пакоры і вернасці, разумее, што «быць з 
Ім асобна» — гэта ўжо не са ма стой ны по
шук сваімі намаганнямі, а добрая ежа на 
кож ны дзень уласнага жыцця. Малітва ста
но віцца тым дыханнем, пра якое ідзе га
вор ка на пачатку трэцяга раздзела на шай 

2 № 57.
3 Адносна таго, як маліўся святы Францішак, мне хацелася б узгадаць кнігу нашага субрата Рафаэле Руфа 
«Не хачу быць злодзеем». Францішак Асізскі і вяртанне дабротаў (Raffaele Ruffo, «Non voglio essere ladro» 
Francesco d’Assisi e la restituzione dei beni, Bologna EDB 2015).
4 “Non era tanto un uomo che prega, quanto piuttosto egli stesso trasformato in preghiera” (FF 692).
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Кан сты туцыі: «Малітва да Бога, як ды
хан не любові, нараджаецца з натхнення 
Свя тога Духа, дзякуючы якому ўнутраны 
ча ла век прыхіляецца да слухання Божага 
голасу, што прамаўляе ў сэрцы» (45, 1). Гэ
тае дыханне любові становіцца ўсё больш 
чыстым і сапраўдным, калі яго пад трым
лівае штодзённая вернасць. Я ўз гад ваю 
пра чы таную калісьці кнігу аднаго ма ла
дога рабіна, які распавядаў пра тое, як кож
ны дзень на працягу гадзіны прабываў у 
маўчанні перад Богам. З цягам часу ён заў
ва жыў, што ўжо не можа без гэтага абы хо
дзіц ца: малітоўнае маўчанне было ўжо не 
цяж кім, а чаканым.

8. Божае слова

Ад святога Францішка да нас дайшлі шмат
лікія напісаныя творы, у тым ліку і «На
ба жэнства Мукі Госпада»5. Ва ўсіх іх, а 
пе рад усім менавіта ў гэтым творы, мы на 
ўлас ныя вочы бачым, наколькі глыбокія 
бліз кія адносіны меў святы Францішак з 
Бо жым словам. Ён яго чытаў, разважаў над 
ім, спажываў і засвойваў такім чынам, што 
мог яго свабодна цытаваць і звяртацца да 
яго ў любы момант. Гэта настойлівы заклік, 
скі ра ва ны да ўсіх нас, як паасобку, так і ў су
поль нас ці, культываваць lectio divina. Там, 
дзе ў братніх супольнасцях быў адведзены 
час для супольнага слухання і абмеркавання 
Бо жага слова, відаць, наколькі лягчэй стала 
раз маўляць на духоўныя тэмы, пра тое, што 
ўмацоўвае духоўнае жыццё кожнага з нас.

9. Бог кожны дзень новы

Мы павінныя прызнацца, што кожны раз 
чакаем ад малітвы адчувальнага, адразу ж 
заўважнага плёну. Гэта — святое жаданне, 
улас цівае верніку, які палымяна жадае ад
чу ваць прысутнасць свайго Бога. Але замест 
гэтага на працягу дзён, месяцаў і гадоў зусім 
нічога не адбываецца, ты сядзіш у хоры і 
пытаешся ў сябе: «Што я тут наогул раблю?» — 
і самому сабе адказваеш: «Пайду, займуся 
чымсьці іншым, пачытаю кнігу, пад рых
туюся да казання». Мы жывем у супольнасці 
па чуц цяў, гэта праўда, і тое, што выклікае ў 
мяне пачуцці, лічыцца вельмі важным! Так
сама і ў малітоўным жыцці пасля таго, як мы 
перажывалі моцныя адчуванні, у якіх вы
раз на асэнсавалі прыгажосць прабывання 

з Госпадам, з’яўляецца жаданне, каб гэтыя 
ад чу ванні працягваліся заўсёды. Але так не 
бывае. Я лічу, што гэта можа быць часткаю 
пе ра жы вання таго, што называецца «нічога 
свайго»6, што робіць нас вольнымі ад таго, 
што ўжо было, і няспынна адкрывае нас 
для Божай навізны. Хтосьці сказаў, што 
Бог кожны дзень новы. Мы пакліканыя да 
таго, каб дазволіць фармаваць нас Духу, 
які робіць нас здольнымі да заўсёды новай 
сустрэчы з Ім; і ў гэтай навізне здараецца 
так сама сухасць і цяжкасць у малітве. Да
ра гі браце, у дні, калі падчас малітвы твае 
дум кі кудысьці адлятаюць, калі розум і 
сэрца заглыбляюцца ва ўспаміны або стро
яць планы таго, што табе трэба будзе зра
біць у бліжэйшыя гадзіны, не ўцякай, за
стань ся тут тваім целам, дазволь «сястры 
вер нас ці» ўзяць цябе пад руку, застанься 
пе рад тваім Госпадам так, як можаш. Ка лі 
мы затрымаемся на параўнаннях з бы лы мі 
адчуваннямі святла і суцяшэння, пе ра жы ты
мі ў мінулым, мы не зможам атрымаць аса
ло ду ад навізны сённяшняга дня і вернасці 
быць з Богам тады, калі Ён з’яўляецца скры
таю, але вельмі выхаваўчаю навізною. Ма
літ ва становіцца глыбокаю тады, калі ўзрас
тае унутраная свабода. Для нас ужо не мае 
вырашальнага значэння вынік або афар боў
ка нашых пачуццяў, і мы становімся здоль
нымі свабодна прыняць тое, што Бог для 
нас падрыхтаваў. Мы пакліканыя вы плыс
ці на глыбіню; не баяцца памерацца сі ла мі 
з воднымі глыбінямі і змрокам ночы, маг
чыма, перажываючы тое самае, што і Пётр, 
якому, зморанаму і напалоханаму, ка лі яго 
паглыналі хвалі, заставалася толькі кры
чаць: «Госпадзе, ратуй!» І ўзрушвае думка 
пра моцную руку Ісуса, якая падхоплівае яго 
і вяртае яму еднасць з Ім. Быць з Ісу сам у 
малітве — гэта прыгожая і святая пры года, 
поўная захаплення і мужнасці. Са праў
ды было б грахом закрыць для сябе гэты 
шлях. Браце, калі ты перарваў гэты шлях, 
з даверам працягні яго зноў! Акрамя таго, 
прашу цябе не чытаць гэтыя словы як па
бож нае заахвочанне, каб ты ведаў, што твой 
Генеральны міністр не мае ў сваім рас па
ра джэнні іншых прыладаў, як толькі па бу
джаць, запрашаць, упрошваць цябе, а ўсё 
ас тат няе залежыць ад тваёй свабоды, ад 
тва ёй здольнасці любіць. Будзь упэўнены ў 
ад ной рэчы, што калі я прашу цябе: «Браце, 
будзь з Богам у малітве», я сапраўды жадаю 

6   Пар. Канстытуцыя 62, 5.
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та бе дабра, як і ўсім тым, хто будзе рабіць тое 
самае.

10. Унутраны дворык — claustrum

Цяпер я прашу звярнуць вашую ўвагу на 
ад ну архітэктурную асблівасць, улас ці вую 
боль ша сці нашых традыцыйных ка пу цын
скіх кляштараў: унутраны дворык — clau
strum. У манаскім свеце ён прадстаўляе 
фі зіч ную і духоўную прастору манаха; гэ
та — месца сустрэчы з Богам Творцам і Ад
ку пі це лем, але таксама месца маўчання як 
га тоў нас ці да дыялогу з Богам і неабходнай 
умо вы для такога дыялогу. Мяркую, што ўсе 
мы наведалі якоенебудзь абацтва з ве ліч
ным унутраным дворыкам, з калонамі, рос
пі самі, дагледжанымі кветнікамі і з фан
та нам у цэнтры. Мы, капуцыны, хоць і не 
з’яў ля ем ся закрытым манаскім ордэнам, 
захавалі ўнутраны дворык у цэнтры кляш
та ра, але пакінулі ў ім толькі самае не аб ход
нае. Няма ніякіх упрыгожанняў і ў цэнтры 
за звы чай знаходзіцца калодзеж. Ці ж гэты 
пус ты простакутнік не ўяўляе сабою такім 
су ро вым і моцным чынам тую прастору, 
якую кожны пакліканы стварыць унутры 
ся бе для Бога? Ці ж наяўнасць калодзежа не 
на гад вае нам словы Ісуса: «Хто б піў ваду, 
якую Я дам яму, не зазнае смагі навекі; а 

ва да, якую дам яму, стане ў ім крыніцай 
ва ды, якая цячэ ў жыццё вечнае» (Ян 4, 14)? 
Сёння нашыя дамы будуюцца паводле ін
шых архітэктурных нормаў, што вельмі доб
ра зразумела, але ніколі не павінна быць 
недахопу ў знаках, якія з’яўляюцца на па мі
нам пра тое, чым мы жадаем жыць, будучы 
кан сэк раванымі асобамі7.

11. Плашч святога Францішка

Тамаш Чэланскі апавядае, што святы Фран
ці шак заўсёды шукаў адасобленых месцаў, 
дзе не толькі духам, але і кожнай частачкай 
це ла мог бы яднацца са сваім Богам. А па
коль кі гэта не заўсёды было магчыма, тады, 
каб не заставацца без келлі, ён рабіў яе са бе 
зусім маленькую, са свайго плашча. А ка лі 
не было і яго, тады проста закрываў твар 
рукавам, каб не раскрыць схаванай ман
ны8. Важна, каб калі мы молімся, кожны 
знай шоў сваё месца і свой час, а таксама фі
зіч ную паставу, найбольш спрыяльную для 
ўва хо джання ў атмасферу маўчання і за ся
ро джа насці. Нам неабходна навучыцца чар
га ваць час асабістага маўчання і маў чан ня ў 
су поль насці, каб прысвяціць яго разу мо вай 
ма літве. Мне ўзгадваецца тое, што ро бяць 
мае субраты з кляштара Рапэрсвіль у Швей
ца рыі ўвечары, у час камплеты: яны збі ра

7 Адносна капуцынскіх падыходаў у галіне архітэктуры і іх значэння гл. Джаванні Поцы, Святая прастата. 
Капуцынская тоеснасць і яе сімвалы (Giovanni Pozzi, Devota sobrietà. L'identità cappuccina e i suoi simboli, Bologna 
2015), 13–26.
8 Пар. FF 681.
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юц ца ў кола вакол запаленай свечкі разам 
з людзьмі, якія жадаюць з імі маліцца, каб 
завяршыць дзень у працяглым часе маў
чання. У гэты час жэсты значаць больш за 
любыя словы. Падчас візітацыі субратоў у 
Францыі ў лютым гэтага года мне вельмі 
спа дабалася тое, што яны зноў увялі ва ўсіх 
су поль насцях практыку распачынаць дзень 
га дзінай у маўчанні, якую праводзяць усе 
ра зам у хоры ці ў месцы, прызначаным для 
ма літвы.

12. Людзі Божыя

«Хто навучыў цябе маліцца?» Што датычыцца 
мяне, я ўзгадваю, як увечары, укленчыўшы 
перад ложкам, мая матуля вучыла мяне 
маліцца, а тата браў мяне з сабой у касцёл, 
а самы яркі ўспамін — гэта тое, як я з ім 
пе ражываў пэўныя захапляльныя моманты 
лі тургіі Вялікага тыдня: я нічога не разумеў, 
але, тым не менш, быў глыбока ўражаны 
тым, што адбывалася на алтары, і спевамі 
саб ранай тут супольнасці. Я не ведаю, ці ў 
хрысціянскіх сем’ях працягваюць з са мага 
ранняга дзяцінства вучыць маліцца, ад нак 
мне здаецца, што сёння ёсць нямала хрыс
ціянаў, якія не ўмеюць маліцца, бо іх ніхто 

гэтаму не навучыў. Калі я думаю пра тое, 
колькі дабра зрабіў наш субрат Іг насіё Ла
рань яга9, які сістэматычна і ўпа рад ка ва
на вучыў маліцца вельмі шмат людзей, я 
разумею, што існуе вялікае жаданне ма літ
вы, адносінаў з Богам, а ў выніку — вялікая 
патрэба ў людзях, здольных увесці ў гэта і 
су праваджаць на гэтым шляху. Я ўпэўнены, 
што таксама і ад нас гэта патрабуецца. 
Шмат людзей жадаюць, каб мы перадусім 
«бы лі людзьмі Божымі», а ўжо потым спе
цы ялістамі ў розных гуманітарных і ба
га слоўскіх дысцыплінах. Нашыя братнія 
су поль насці павінныя стаць менавіта са
праўд нымі школамі малітвы. Важна па дзя
ляць нашую малітву з народам. Няхай нашае 
душпастырства стане вядзеннем людзей па 
шляхах сузірання. Мы пакліканыя быць 
людзьмі Божымі так, як былі імі нашыя 
свя тыя, якія ўвасаблялі благаслаўленні з 
Нагорнага казання і былі руплівымі ў спра
вах любові. Аднак, як гэта заўсёды доб ра 
відаць, неадменнаю рысаю існавання кож
нага з іх была сувязь з Госпадам, якую яны 
пе ра жывалі ў малітве. Я запэўніваю вас, 
што школа святых заўсёды адчынена, і жа
даю, каб у ёй заўсёды былі зацікаўленыя 
вуч ні.

6 У якасці прыкладу падаю тут ягоную кнігу: Пакажы мне Тваё аблічча. Да блізасці з Богам (Mostrami il tuo volto. 
Verso l’intimità con Dio, Edizioni San Paolo, Roma 2015). У гэтым творы перадусім відаць ягоны шлях малітвы, 
у той час, як Сустрэча — падручнік малітвы (Incontro — manuale di preghiera, EMP 1994), гэта сапраўдны і 
адпаведны падручнік малітвы.
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Cвяты Францішак асізскі: 
чалавек, ператвораны ў малітву

Брат Маўро Ёры
Генеральны Міністр OFMCap

12. Жадаю табе маліцца з вернасцю

Найдаражэйшыя браты, на гэтым я за
вяр шаю. Я адрасую гэты ліст кожнаму 
з вас і братнім супольнасцям нашага 
Ор дэна. Абмяркуйце яго спакойна і ў 
праў дзе; гаворка ідзе пра штосьці каш
тоў нае, а менавіта пра нашыя адносіны 
з Тым, Хто нас любіць і аказвае нам мі
ла сэрнасць. Я скажу наўпрост: браце, 
гэ та пытанне вернасці. Прыводзь тваё 
це ла, усю тваю асобу, твае пачуцці, каб 
кож ны дзень стаць перад Богам, і будзь 
упэў нены ў тым, што дзякуючы твайму 
«вось я», часам нават крыху стомленаму 
і заспанаму, Ён завершыць добрую 
спра ву, якую ў табе распачаў. Пакінем 
спрэч кі пра малітву: будзем ёю жыць і 
прак тыкаваць яе!

Я спадзяюся, што гэты мой ліст вам дапаможа, 
паразмаўляйце пра яго разам, але няхай ён 
не стане прычынаю, каб паказваць адзін на 
аднаго пальцам. Кожнаму з вас, браты мае, 
я жадаю дару ўсё больш глыбокай малітвы 
і буду за гэта маліцца, як толькі магу, а вы 
таксама працягвайце маліцца за мяне!

Адважваюся маліцца аб тым, каб у сваіх 
сэрцах кансэкраваных асобаў вы маглі заў
важыць і ўсклікнуць разам з Фран ціш кам: 
«Ты — усё нашае багацце ў дастатку: Ты 
— уся нашая слодыч!»10.

Усім вам перадаю братняе прывітанне!

4 кастрычніка 2016
Урачыстасць Серафіцкага Айца святога 
Фран цішка

10 “Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza: tu sei tutta la nostra dolcezza!” (FF 2619).


