
Пілігрымкі ў Нацыянальны 

санктуарый Маці Божай Будслаўскай 

да брамаў Божай Міласэрнасці  
 

 
 

У межах падрыхтоўкі да святкавання 100-гадовага 

юбілею з нагоды аб’яўленняў Найсвяцейшай 

Панны Марыі ў Фаціме (13 мая 1917 года) кожны 

месяц у першую суботу, пачынаючы ад снежня 

2015 года, з мінскага Касцѐла святых Сымона і 

Алены (Чырвоны касцѐл)  арганізуюцца  

аўтобусныя перапрашальныя пілігрымкі да 

Будслаўскай святыні. 

 

У аўтобусе пілігрымы звычайна моляцца на 

Ружанцы, спяваюць Гадзінкі аб Беззаганным 

Зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, чытаюць 

Божае Слова,  духоўныя разважанні і вершы, 

дзеляцца цікавымі сведчаннямі са свайго ўласнага 

духоўнага жыцця.  
 

Прыезд у Будслаў – каля 12 гадзін. 

А 12й гадзіне распачынаецца ўрачыстая святая 

Імша. 

Перад Імшой заўсѐды ѐсць магчымасць 

прыступіць да сакрамэнту святой споведзі, 

памаліцца ў цішыні перад Найсвяцейшым 

Сакрамэнтам (Адарацыя). 
 

Падчас святой Імшы ў Будславе пілігрымы 

ўдзельнічаюць у Літургіі слова (чытаюць чытанні 

са Святога Пісання, спяваюць Псальмы), таксама 

прыносяць да алтара дары: кветкі, свечку, 

ружанец, хлеб, плады зямлі, Святыя Дары. 

 

Адразу пасля святой Імшы вернікі моляцца 

Фацімскі ружанец з мэтай перапрашэння 

Беззаганнага Сэрца Марыі за пяць відаў знявагаў і 

абразаў: 

1. Абраза Беззаганнага Зачацця. 

2. Абраза Яе Дзявоцтва. 

3. Абраза Яе Божага Мацярынства з 

адначасовым прызнаннем Яе толькі як 

Маці чалавека. 

4. Блюзнерствы, якімі непасрэдна 

зневажаюць Божую Маці ў Яе святых 

выявах. 

5. Усе абразы, якімі імкнуцца адкрыта 

пасеяць у сэрцах дзяцей абыякавасць, 

пагарду і нават нянавісць да Беззаганнай 

Маці. 

Менавіта таму, і ўстаноўлена пяць перапрашальных 

суботаў. 

Пасля Фацімскага набажэнства – перапынак на 

абед і гарбату ў Доме пілігрыма. 

У час Божай міласэрнасці, а 15й гадзіне, у святыні 

– Каронка да Божай міласэрнасці, каб перапрасіць 

за грахі ўсяго свету. 

Далей – крыху вольнага часу на асабістыя 

малітвы, ѐсць таксама магчымасць набыць  

памятныя духоўныя сувеніры, ахвяраваць 

інтэнцыі на святую Імшу, якая будзе 

цэлебравацца ў Будслаўскім санктуарыі. 

 

Напрыканцы ўсе жадаючыя звычайна робяць  

супольны фотаздымак.  

Святар асвячае ваду, абразкі, медалікі, ружанцы… 

Ад’езд аўтобусаў з Будслава на Мінск 

запланаваны на 16 гадзін.  

У аўтобусе пілігрымы дзеляцца сваімі ўражаннямі 

і сведчаннямі, супольна моляцца, праслаўляючы 

Бога за атрыманыя дары і ласкі. 

Першая субота месяца – перапрашэнне 

Беззаганнага Сэрца Марыі  

       Праз 7 гадоў пасля фацімскіх аб’яўленняў 

Найсвяцейшая Панна Марыя дазволіла сястры Люцыі 

адкрыць змест другой часткі фацімскай таямніцы. Там 

гаварылася пра Набажэнства да Беззаганнага Сэрца 

Марыі. 

       У той самы дзень, 10 снежня 1925 года, Маці 

Божая ўказала на адну з асноўных частак культу Яе 

Беззаганнага Сэрца: на набажэнства першых суботаў 

месяца. Ва ўспамінах візіянеркі Люцыі чытаем: “10 

снежня 1925 года з’явілася Найсвяцейшая Панна ў 

Понтавэдра, а з боку ў Яе ў бляску святла было 

Дзіцятка. Найсвяцейшая Панна паклала руку на плячо 

Люцыі і паказала  Сваѐ абвітае цернем Сэрца, якое Яна 

трымала ў другой руцэ. Дзіцятка сказала:    “Май 

спачуванне да Сэрца тваѐй Найсвяцейшай Маці, 

абвітага цернем, якім няўдзячныя людзі яго зноў і зноў 

раняць, і няма нікога, хто б праз акт перапрашэння 

гэтыя церні павыцягваў”. 
 

Набажэнства першых суботаў павінна абудзіць у нас 
прагненне пастаяннага перапрашэння Бога і 
Беззаганнага Сэрца Марыі за грахі, абразы і 

абыякавасць людзей. Тыя, хто практыкуе набажэнства 
першых суботаў, павінны вучыцца жыць у духу 

штодзѐннага перапрашэння, прыклад якога нам даюць 
фацімскія дзеці. 

Умовы набажэнства першых 

суботаў месяца:  

 

1. Прыступіць да сакрамэнту 

споведзі; 

2. Прыняць Святую Камунію; 

3.Памаліцца частку Ружанца 

перапрашэння (5 таямніцаў); 

4. 15 хвілін разважаць над 

ружанцовымі таямніцамі. 

 
Якім чынам у першую суботу месяца  маліцца 
Ружанец перапрашэння  за знявагі, учыненыя 
Беззаганнаму Сэрцу Марыі?  

МАЛІТВА НА ПАЧАТАК 

 

“О Марыя, праз набажэнствы першых суботаў 

месяца прагну перапрасіць за пяць відаў 

знявагаў і абразаў Твайго Беззаганнага Сэрца. 



Прымі гэта маѐ перапрашэнне за блюзнерствы, 

скіраваныя супраць Твайго Беззаганнага 

Зачацця, непарушнага Дзявоцтва і Твайго 

Божага Мацярынства. Ахвярую Табе гэтае маѐ 

перапрашэнне, прашу прабачэння для тых, хто 

не прызнае Цябе за Маці ўсяго чалавецтва і хто 

засявае ў сэрцах дзяцей абыякавасць, 

ігнараванне і нават нянавісць да Цябе. У рэшце 

прагну перапрасіць за знявагі, прычыненыя Табе 

тымі, хто дазваляе сабе апаганьваць Твае 

святыя выявы. Жадаючы суцешыць Тваѐ 

Беззаганнае Сэрца і дасягнуць спаўнення маіх 

просьбаў, прагну цяпер памаліцца гэты Святы 

Ружанец. 
 

Далей маліцца так, як і звычайны ружанец, толькі з той 

розніцаю, што пасля кожнай малітвы “Вітай, Марыя...” у 

кожнай таямніцы дадаюцца наступныя заклікі:  

 
1. Захавай і памнож у нас веру ў Тваѐ 

Беззаганнае Зачацце. 

2. Захавай і памнож у нас веру ў Тваѐ 

непарушнае Дзявоцтва. 

3. Захавай і памнож у нас веру ў Тваю 

годнасць сапраўднай Божай Маці. 

4. Захавай і памнож у нас веру, праслаўленне  

і любоў да Тваіх абразоў. 

5. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і 

любоў да Цябе. 

Пасля заканчэння кожнай таямніцы Ружанца дадаецца: 

“Найсвяцейшае Сэрца Езуса,  

прыйдзі валадарства Тваѐ  

праз Беззаганнае Сэрца Марыі!” 

МАЛІТВА  НА  ЗАКАНЧЭННЕ 

 

       Каралева Ружанца Святога, наша 

Фацімская Пані! Дзякую Табе за дапамогу,  

якую Ты мне аказала. Тваѐ фацімскае пасланне 

– гэта праява мацярынскай любові. Ты прагнеш 

усіх уратаваць і кожнага хочаш правесці на 

неба. 

       Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну, і Духу 

Святому за гэту поўную велічы Каралеву неба, 

за Яе фацімскае пасланне і за выслухоўванне 

нашых просьбаў. Амэн. 

 песня  Маці з Фацімы 
(словы Галіны Смоляк) 

 

1. Каяцца клікала Божая Маці нас, 

Цуды ствараючы ў Фаціме, 

Каб мы не згінулі пад пакараннямі, 

Раіла шчырае каянне. 

 

Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы 

                Табе верым мы, Маці з Фацімы 

 

2. Кожнага месяца суботы першыя 

Ружанец маліце верныя, 

У храм спяшайцеся і спавядайцеся, 

Целам Хрыста ачышчайцеся. 

 

Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы 

                Табе верым мы, Маці з Фацімы 

 

3. “За пяць суботаў, што Мне ахвяруеце, 

Сэрца Маѐ пашкадуеце –  

У непазбежны і страшны смяротны час 

Я з ласкай Божай прыйду да вас”. 

 

Прыпеў: Табе верым мы, Маці з Фацімы 

                Табе верым мы, Маці з Фацімы 

ШЧЫРА ЎСІХ ЗАПРАШАЕМ  

У ПІЛІГРЫМКУ! 

 
Ад’езд аўтобусаў з Мінска ў 8 гадзін раніцы ад 

Чырвонага касцѐла. 

Прыкладны кошт пілігрымкі: 

для дарослых – 12рублѐў (магчыма, што будзе 

ўдакладняцца); дзецям – бясплатна. 

 

запісацца на пілігрымку ў Будслаў можна ў 

сакрыстыі Чырвонага Касцѐла або па наступных 

нумарах:  

+375 (29)  246-62-97 , + 375 (25) 618-17-50 (Уладзімір) 

+375 (29) 167- 72-23 (Ілля) 

+375 (33) 337-44-95 (Ірына) 

+375 (29) 557-08-27 (Анастасія-Алена) 
   

МАЦІ БОЖАЯ БУДСЛАЎСКАЯ  

З РАДАСЦЮ  ЧАКАЕ КОЖНАГА !!! 
 

 
 

 

ў Нацыянальным санктуарыі  

Маці Божай Будслаўскай 
 

НАЙСВЯЦЕЙШАЕ СЭРЦА ЕЗУСА, 
ПРЫЙДЗІ ВАЛАДАРСТВА ТВАЁ 

ПРАЗ БЕЗЗАГАННАЕ  
СЭРЦА МАРЫІ 

 

 


