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пользование наряду с традиционными тактиками положительного потенциала PR 

в Сети. Сегодня компании, применяющие технологии интернет-присутствия, об-

ладают большими возможностями коррекции организационного имиджа и репу-

тации и более устойчивым положением. 
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Анатацыя. У артыкуле разглядаецца камунікацыя Каталіцкага Касцѐла з 

моладдзю свету на працягу апошніх некалькіх гадоў праз тры важных для гэтага 

дыялогу падзеі: кантынуацыя традыцыі правядзення Сусветных Дзѐн Моладзі папам 

Францішкам (2016, 2019), Сінод Біскупаў на тэму моладзі і распазнання паклікання 

(2018), які дазволіў Касцѐлу на найвышэйшым узроўні асэнсаваць патрэбы моладзі, 

дацаніць яе месца ў супольнасці Касцѐла і абмеркаваць прадстаўленыя маладымі 

вернікамі хвалюючыя іх тэмы, пладом чаго стала, напісаная папам Францішкам у 

2019 годзе Апостальская Адгартацыя Christus vivit! – першы ў гісторыі афіцыйны 

дакумент Касцѐла скіраваны да моладзі і ўздымаючы важныя для яе пытанні.  
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Annotation. The article scrutinizes the communication of the Catholic Church with 
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(2016, 2019), the Synod of Bishops on the topic of youth and vocational recognition 

(2018), which allowed the Church at the highest level to comprehend the needs of young 
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Разуменне асаблівасцей розных пакаленняў ключавое для камунікацыі 

паміж іх прадстаўнікамі, каб замест стэрэатыпнага мыслення заўважыць якасці і 

каштоўнасці адзін аднаго і пачаць канструктыўны дыялог. Прагненне зразумення 

маладога пакалення істотнае для Каталіцкага Касцѐла, які лічыць моладзь сваѐй 

надзеяй. Пошукі шляхоў узаемаразумення і супрацоўніцтва з сучаснай моладзю, 

якая неўзабаве станецца значнай часткай беларускай каталіцкай супольнасці, 

нейкім чынам нават прымушаюць даследваць кантэкст у якім яна існуе і 

вартасці, якімі кіруецца. Працэс душпастырскай камунікацыі з моладдзю, з 

прычыны розных фактараў не заўсѐды аднародны і паспяховы, таксама патрабуе 

больш дэтальнага даследвання. Як Касцѐл бачыць сучасных маладых людзей? Ці 

разумее іх праблемы? Што хоча сказаць ім і якія каналы камунікацыі ужывае, 

каб наладзіць дыялог? На гэтыя пытанні мы паспрабуем адказаць, разгледзеўшы 

тры важных для дыялогу Каталіцкага Касцѐла з моладдзю падзеі: кантынуацыю 

традыцыі правядзення Сусветных Дзѐн Моладзі, Сінод біскупаў на тэму моладзі 

і распазнання паклікання і апостальскую адгартацыю папы Францішка Christus 

vivit! 

Сусветныя Дні Моладзі – ініцыятыва, распачатая Папам Рымскім Янам 

Паўлам ІІ, які – яшчэ перад пачаткам свайго пантыфікату – вядомы быў сваѐй 

вялікай зацікаўленасцю да душпастырства моладзі і здолеў у камунікацыі з ѐй 

знаходзіць лѐгкі і непасрэдны кантакт [7]. Духоўнае вымярэнне гэтай 

ініцыятывы, трываючай больш за тры дзесяцігоддзі – духоўнае ажыўленне 

маладой часткі Каталіцкага Касцѐла. Яшчэ перад афіцыйным заснаваннем 

Сусветных Дзѐн Моладзі (СДМ) у 1984 і 1985 гг. у Рыме адбыліся міжнародныя 

спатканні моладзі. Першае было часткай святкавання Году Адкуплення, з 

удзелам каля 600 тысяч моладзі з усяго свету. Поспех гэтага спаткання і факт, 
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што ААН пастанавіла абвясціць 1985 г. Сусветным Годам Моладзі, натхніла 

Святога Айца на пастанову ўвесці штогадовае сусветнае спаткане моладзі ў 

якасці сталага элемента касцѐльнага календарыюм [5]. Афіцыйнай датай 

устанаўлення СДМ прынята лічыць 20 снежня 1985 г. 

Геаграфія СДМ апрача Рыму з цягам часу значна пашырылася. 

Арганізацыяй кожнага спаткання з ватыканскага боку займалася Папская Рада да 

спраў Свецкіх, якая 1.09.2016 г. увайшла ў склад утворанай гэтага дня 

Дыкастэрыі да спраў Свецкіх, Сям‘і і Жыцця, а дакладней існуючай ад 1986 г. у 

яе межах Секцыі да спраў Моладзі. Калі СДМ мае міжнародны цэнтралізаваны 

характар па-за Рымам, галоўны цяжар яго арганізацыі спачывае на плячах 

лакальных Касцѐлаў, пераважна камісіі да спраў моладзі ці іншага органу 

мясцовага епіскапату, што займаецца справамі маладога пакалення. 

Кожнае спатканне мае акрэсленую тэматыку, якая раскрываецца ў 

пасланнях, кіраваных да моладзі праз Пантыфікаў падчас СДМ. Так, напрыклад, 

на XXXI СДМ ў Кракаве агульнай тэматыкай прамоў папы Францішка было 

служэнне. Ён заклікаў моладзь устаць з канапы і пачаць дзейнічаць, прыносячы 

міласэрнасць у свет праз служэнне па прыкладзе Марыі [8]. Не амінуў Пантыфік 

і такія выжныя тэмы як тоеснасць і сучасныя тэхналогіі, якія раскрыў 

карыстаючыся паняткамі масавай культуры. 

Падчас СДМ ў Панаме ў 2019 г. Папа Францішак першы раз у гісторыі 

скіраваў да моладзі афіцыйнае пасланне ў форме кароткага відэакліпу. Пантыфік 

у звароце да маладых, таксама і няверуючых, усведамляе, што гатоўнасць 

служыць бліжнім гэта сіла, якая можа змяніць свет і запрашае да яе рэалізацыі, 

слухаючы тое, чаго ад іх прагне Бог [9].  

Вялікая ўвага падчас спатканняў накіравана на валанцѐрства моладзі. 

Апрача будавання камунікацыі з іерархіяй Касцѐла ў асобе Пантыфіка, 

пошуку новых шляхоў евангелізацыі, СДМ адыгрываюць таксама ролю пляцоўкі 

для міжнацыянальнай і міжкультурнай камунікацыі моладзі. У сацыяльна-

культурнай прасторы фестываль фармуе неабходныя ўмовы для камунікацыі 

паміж прадстаўнікамі нацыянальных і этнічных грамадстваў і культур: 

адбываецца абмен творчым, сацыяльным і духоўным досведам, ствараюцца 

новыя прадукты сумеснай творчасці, новыя праекты, якія жывуць сваім жыццѐм 

і пасля фестывальных урачыстасцяў [2]. 

Шматфункцыйнасць і шматграннасць фестывалю як з‘явы, абумоўліваюць 

яго ўніверсальнасць у плыні сучаснае культуры: фестываль, яднаючы ў сабе 

імманентныя рысы святкавання і сацыѐкультурныя функцыі, абумоўленыя 

спецыфікай сучаснай эпохі, грае ролю масавай святочнай прасторы ў сучаснай 

культуры. Кожны ўдзельнік інтэграваны і дыферэнцыяваны з іншымі аб‘ектамі 

фестывалю. Гэта характарыстыка фестывальнай дзейнасці акрэслівае базавыя 

механізмы сацыяльна-культурнага працэса, магчымасць збіраць і трансліраваць 

сацыяльны досвед [2]. 

СДМ для некалькіх пакаленняў сталі сімвалам, а нават сінонімам 

камунікацыі маладых людзей з усяго свету, часам нават фармальна не 

прыналежачых да каталіцкай канфесіі і хрысціянства, з Касцѐлам у поўнай яго 



670 

іерархічнай зладжанасці, які не баіцца выходзіць да моладзі, гаварыць на яе мове, 

выкарыстоўваючы зразумелыя ѐй патэрны, і фарматаваць евангелічны і 

тэалагічны змест у зразумелую і практычную штогадовую праграму 

паглыблення кожнага чалавека ў багацці хрысціянскай традыцыі і асабістае 

спатканне з Богам у сакрамэнтальным ключы. Аналізуючы гісторыю СДМ, тэмы 

і змест спатканняў, можам заўважыць, як харызма кожнага з трох пантыфікаў, 

што бралі ўдзел у гэтай ініцыятыве прыўносіла свае асаблівасці: Ян Павел ІІ 

распачаў духоўнае ажыўленне моладзі, перакладаючы дух Ватыканскага сабору 

– аднаўлення ўсяго ў Хрысце – на іх рэчаіснасць. Будучы філосафам-

фенаменолагам, дапамагае ставіць фундаментальныя пытанні пра чалавечую 

натуру і ролю Бога ў яе існаванні. Цыклічнасць СДМ, запачаткаваная ім, стварае 

сваеасаблівую педагагічную праграму маладых хрысціянаў, а святкаванне на 

дыяцэзіяльным узроўні падкрэсліла вартасць і ўплыў лакальных Касцѐлаў і 

дацаніла ролю моладзі ў іх. Бэнэдыкт XVI, папа-тэолаг, працягваў кірунак свайго 

папярэдніка, узбагачаючы спатканні свежым паглядам на каталіцкую Традыцыю, 

якую спрабаваў перадаць новым пакаленням, абапіраючыся на Божае Слова. 

Францішак, папа, які шмат ўвагі ў сваім навучанні прысвячае практыцы 

хрысціянскага жыцця, кожнае спатканне прысвячае яго канкрэтнаму аспекту, 

асабліва акцэнтуючы на служэнні патрабуючым. Такім чынам, СДМ у якасці 

інструмента камунікацыі, цалкам прыдатныя не толькі для перадачы інфармацыі 

(енвангелізацыя), але і ўздзеяння (катэхізацыя, выхаванне) на новыя пакаленні 

каталікоў. 

Таксама тэме Моладзь, вера і распазнанне паклікання была прысвечана 

XV Звычайная генеральная асамблея Сіноду Біскупаў (Ватыкан, кастрычнік 2018 

г.). Увага была скіравана на маладых людзей ва ўзросце 16-29 гадоў. У працы 

Сіноду Біскупаў прыняло ўдзел 267 каталіцкіх біскупаў і 49 аўдытараў, з якіх 36 

чалавек – моладзь ва ўзросце 18-29 гадоў [3]. Па выніках Сіноду быў 

падрыхтаваны фінальны дакумент з прапановамі Святому Айцу Францішку. 

Асноваю для яго стаў прадстаўлены ў чэрвені Instrumentum laboris [6] – стартавы 

дакумент, распрацаваны на аснове адказаў моладзі на анкету Сіноду і выніковага 

дакумента Перадсінадальнай сустрэчы моладзі 19-24.03.2018 г., у якім сабралі 

тэмы, хвалюючыя сучасную моладзь. Таксама ў фінальны дакумент ўвайшлі 

вынікі працы міжнароднага семінара па становішчы моладзі (09.2017 г.), і 

каментароў розных людзей і груп. Пад увагу былі ўзятыя таксама рэфлексіі, якія 

моладзь дасылала непасрэдна ў Сакратарыят Сіноду – як у форме анкет, так і ў 

вольным фармаце. Такім чынам, улічваючы ўплыў фінальнага дакумента 

перадсінадальнай сустрэчы моладзі і анлайн-карыстальнікаў, можна заявіць, што 

сама моладзь – аўтар шматлікіх заўваг гэтага дакументу. 

Instrumentum laboris уяўляе сабой кнігу, якая падзелена на тры часткі. 

Першая частка прысвечана распазнанню паклікання і праблем сучаснай моладзі 

праз уменне прыслухоўвацца да іх саміх. Другая – інтэрпрэтацыі праз прызму 

веры ўсяго, з чым сутыкаюцца маладыя людзі. Трэцяя – выбару жыццѐвага 

шляху, да якога кліча Святы Дух [3]. Распазнанне, інтэрпрэтацыя і выбар 

(recognizing, interpreting, choosing) – тры характарыстычныя крокі для духоўнага 
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распазнавання. Апіраючыся на гэтыя словы-ключы, аўтары працоўнага 

дакумента запрапанавалі наступны парадак рэфлексіі: у першай частцы – 

recognizing - аналізуецца рэчаіснасць у якой жыве моладзь і спосабы, якімі 

паслугоўваецца Касцѐл, каб выйсці ѐй насустрач. Рэфлексія другога раздела – 

interpreting - паглыбляецца інтэрпрэтацыяй гэтай рэальнасці ў кантэксце веры. 

Трэцяя частка – choosing - практычныя рэкамендацыі, аналіз над 

інструментарыем і заданнямі, якія ў гэтай сферы стаяць перад Касцѐлам 

сучаснасці.  

Сінадальныя Айцы спатыкаліся падчас генеральных кангрэгацый, дзе 

слухалі выступы ўдзельнікаў, а таксама ў 14 малых моўных групах, дзе 

адбываліся дыскусіі. На аснове справаздач генеральных кангрэгацый 

рэдакцыйны камітэт напісаў заключны дакумент [4], што змяшчае канкрэтныя 

прапановы для Пантыфіка, якімі ѐн можа скарыстацца падчас пісання 

пасінадальнай апостальскай адгартацыі. 

Уступ заключнага сінадальнага дакумента спасылаецца на кантэкст, у якім 

жыве моладзь, называючы асноўныя загадненні і выклікі. Пастава слухаць і 

разумець, накіраваная на суадчуванне, дазваляе з пакораю і цярплівасцю весці 

сапраўдны дыялог з моладдзю, унікаючы пры гэтым падрыхтаваных адказаў і 

шаблонных прадпісанняў. Маладыя людзі хочуць быць выслуханыя, прынятыя і 

пакіраваныя, як сцвярджае дакумент. Хочуць таксама, каб іх голас лічыўся 

цікавым і карысным у грамадскім і касцѐльным абшарах. Гэта параджае 

неабходнасць падрыхтоўкі свецкіх, якія будуць ў стане весці кіраўніцтва 

маладых людзей. Тым больш, у перспектыве глабалізацыі і секулярызму, 

моладзь імкнецца нанова адкрываць Бога і духоўнасць, а гэта павінна быць для 

Касцѐла выклікам да вяртання ўласцівага значэння веры. Адказ Касцѐла на 

патрэбы моладзі знаходзіцца таксама ў абшары асветы. У свеце ўзаемных 

повязяў: сям‘я, праца, тэхналогія, абарона жыцця, эміграцыя, біскупы ўпэўненыя 

ў неадлучнай ролі ўплыву школ, універсітэтаў, калегіяў, араторыяў і іншых 

пляцовак, дзе моладзь праводзіць шмат часу. Каталіцкія адукацыйныя 

інстытуцыі дазваляюць інтэгральнае выхаванне, прапануючы адначасова 

евангелічнае сведчанне. Яны асаблівым чынам пакліканыя, каб будаваць 

лучнасць паміж верай і праблемамі сучаснасці, рознымі антрапалагічнымі 

перспектывамі, навукова-тэхнічнымі выклікамі, грамадскімі зменамі і дзейнасцю 

на карысць справядлівасці. Важную ролю адыгрываюць таксама парафіі, 

зразумелыя ў якасці тэрытарыяльнага Касцѐла. Гэта роля патрабуе наноў 

пераасэнсаваць місійнае пакліканне, якое часта мала дынамічнае і мала значнае, 

асабліва ў галіне катэхізацыі. 

Дакумент закранае таксама тэму эміграцыі ў якасці парадыгмы нашых 

часоў, з‘явы структуральнай, а не пераходнай аварыйнай сітуацыі, асабліва 

усведамляючы, што сярод эмігрантаў шмат моладзі, а нават самотных 

непаўналетніх, што ўцякаюць ад вайны, насілля, палітычнага і фізічнага 

пераследу і тд. Гаворка ідзе аб дапамозе, ахове, падтрымцы і інтэграцыі, а 

таксама падкрэсліваецца, што эмігранты – гэта шанец на ажыўленне грамадства і 

супольнасцяў да якіх яны прыбываюць. Біскупы звяртаюць увагу на патрэбу 
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большага ўдзелу ў дапамозе тым, хто хацеў бы застацца ў сябе на айчыне і на 

Касцѐлы, што знаходзяцца ў небяспецы па прычыне прымусовых міграцый і 

пераследу, якія спатыкаюць іх верных. 

Асобнае месца ў дакуменце заняў фрагмент, што гаворыць пра розныя 

формы надужыванняў: улады, эканамічных, сумлення і сэксуальных, якіх 

дапускаліся некаторыя біскупы, святары і кансэкраваныя асобы. Сінод заклікае 

да пераканаўчага выкарыстання сродкаў, што дапамогуць пазбегнуць усялякіх 

формаў надужывання, пачынаючы ад дабору і выхавання тых, каму будуць 

даручаныя адказныя і выхаваўчыя заданні. 

Далей тэкст узгадвае пра сям‘ю, як першую супольнасць веры, называючы 

яе дамовым Касцѐлам. Падкрэслівае ролю старэйшага пакалення ў рэлігійным 

выхаванні і перадачы веры, і перасцерагае перад паслабленнем ролі бацькі і 

моладзевым стылем жыцця, які пераймаюць некаторыя дарослыя. Апрача сям‘і 

вялікае значэнне для моладзі мае таксама сяброўства з аднагодкамі, якое 

дазваляе дзяліцца верай і падтрымліваць адзін аднаго сведчаннем. 

Сінод засяроджваецца на праблемах, якія перажывае моладзь у розных 

сферах, напрыклад на тэме працы і звязаным з ѐй беспрацоў‘і. Гаворка ідзе пра 

пераслед, што часта прыводзіць да смерці, беспрацоў‘я, выключэння з 

грамадства з прычын рэлігійных, этнічных ці гаспадарчых. У перспектыве гэтай 

культуры адкідання Касцѐл прызывае да навяртання і салідарнасці.  

Напрыканцы першай часткі сінадальны дакумент прэзентуе мастацтва, 

музыку і спорт у якасці душпастырскіх сродкаў [4]. Падкрэслена, што маладое 

пакаленне хоча адыгрываць першапланавую ролю ў касцѐльным жыцці, 

ахвяруючы ўласныя здольнасці, беручы на сябе адказнасць. Другая частка 

дакумента ўказвае на працэс камунікацыі Бога з касцѐлам дзякуючы моладзі, 

якая з‘яўляецца адным з тэалагічных абшараў, дзе Ён сам прысутны. Праз 

моладзь Касцѐл можа аднавіцца, скінуць з сябе цяжар і маруднасць. Адсюль 

заклік Сіноду да мадэлі маладога Езуса сярод моладзі і да сведчання святых, 

сярод якіх шмат маладых прарокаў зменаў. 

Іншым беспамылковым компасам з‘яўляецца для моладзі місія – дар з сябе, 

што вядзе да сапраўднага і трывалага шчасця. У якасці місіі Касцѐла указваецца 

духоўнае кіраўніцтва і распазнаванне. У плюралістычным і поўным магчымасцяў 

свеце бацькі, настаўнікі і святары пакліканы да кіраўніцтва ў асягненні адказнасці, 

духоўнай і псіхічнай сталасці. У якасці інструмента для гэтай місіі Касцѐл 

прапануе рэгулярнае духоўнае кіраўніцтва, якое дапамагае ў фармацыі сумлення і 

чыннага ўдзелу ў духоўных змаганнях. 

Заключны дакумент з‘яўляецца толькі пэўным этапам з прычыны 

адменнасці моладзі з розных краін у іх канкрэтных патрэбах і кандыцыі. 

Лакальныя Касцѐлы запрошаныя да працэсу распазнання ў іх кантэксце асаблівых 

душпастырскіх рашэнняў. Біскупы звяртаюць увагу, што сінадальнасць з‘яўляецца 

пэўным стылем правядзення місіі, таму не можна выключыць моладзі з працэсаў 

вырашэння. Прапануецца таксама стварэнне каталога моладзевага 

душпастырства ў ключы паклікання, які дапамог бы адказным за выхаванне 

моладзі. Больш таго, гаворка ідзе таксама пра пэўныя выклікі, пазначаныя 
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моладдзю падчас Сіноду. Адным з іх з‘яўляецца прысутнасць у лічбавым 

асяроддзі. Сеціва прапануе цэлую гаму маніпуляцыяў і насілля, таму Касцѐл 

запрошаны прадстаўляць у віртуальным свеце каталіцкі пункт гледжання. 

Дакумент падкрэслівае таксама патрэбу ушанавання і распазнання месца 

жанчын у грамадстве і супольнасці Касцѐла. Тэкст выражае надзею на іх 

прысутнасць у касцѐльных структурах на ўсіх узроўнях, таксама і ў выкананні 

адказных функцый. Далей сінадальныя айцы абмяркоўваюць тэмы цела, 

пачуццѐвасці і сэксуальнасці. Дакумент прыпамінае сем‘ям і Хрысціянскім 

супольнасцям патрэбу адкрыцця моладдзю, што іх сэксуальнасць – гэта дар. 

Прапануе маладым людзям антрапалагічны ўзор, дзе пачуццѐвасць і пол надаюць 

адпаведную вартасць чысціні для ўзрастання асобы ў кожным стане жыцця. 

Сінод пацвярджае здэтэрмінаванае значэнне антрапалагічнай розніцы і 

ўзаемнасці паміж мужчынам і жанчынай і прымае за абмежавальнае акрэсленне 

тоеснасці асоб, зыходзячы толькі з іх сэксуальнай накіраванасці. 

Напрыканцы дакумента сінадальныя айцы прыпамінаюць аб паўсюдным 

пакліканні да святасці, дзякуючы якому Касцѐл можа аднавіць свой запал і 

апостальскую моц. 25 сакавіка 2019 года папа Францішак падпісаў 

паслясінадальную Апостальскую адгартацыю Christus vivit — Жыве Хрыстус 

[1], прысвечаную моладзі. На пачатку адгартацыі Пантыфік паўтарае свой заклік 

да моладзі заўсѐды разам з Богам імкнуцца да будучыні невядомай, але якая 

дакладна прынясе дасягненні. Тэкст дакумента увабраў у сябе ўсѐ тое, пра што 

размаўлялі паміж сабою і са Святым Айцом удзельнікі перадсінадальнай 

сустрэчы моладзі, якая праходзіла ў Рыме ў сакавіку 2018 г.; тое, што 

абмяркоўвалі ў кастрычніку мінулага года сабраныя на Сінодзе біскупы і 

аўдытары; а таксама тое, чым жылі і чым дзяліліся юнакі і дзяўчаты з усяго свету 

падчас СДМ, якія праходзілі ў Панаме ў студзені гэтага года. Такім чынам, 

апостальская адгартацыя Christus vivit , напісаная ў форме ліста да моладзі, 

становіцца канкрэтным выразам слухання, дыялогу і супольнага шляху разам з 

моладдзю [1]. Адгартацыя складаецца з 9 раздзелаў і 299 параграфаў. 

Вартасць самой формы апостальскай адгартацыі Christus vivit у якасці 

пасінадальнага дакумента камунікуе моладзі, што тэмы і справы, якія ў ѐй 

уздымаюцца, а папярэдне, прайшоўшы мінімальныя змены ў працэсе Сіноду і 

рэдакцыі, былі агучаны самой моладдзю, што яе голас важны для Касцѐла і 

фармалізм уступае месца супрацоўніцтву. Касцѐл у візіі пантыфіка адкрыты на 

ўсю моладзь, не дзелячы яе паводле канфесійнай прыналежнасці, аднак для тых, 

хто шукае духоўнага жыцця, мае шэраг канкрэтных прапановаў. Сама форма 

адгартацыі ў постаці паслання, ліста, камунікуе паставу адкрытасці, зычлівасці і 

дыялогу. Сімвалізм жыцця ў якасці шляху, выражаны ў Christus vivit, 

падкрэслівае адно з найбольшых прагненняў маладых людзей – адкрыванне сябе 

і свету навокал, што прадстаўляе яго аўтараў у якасці камунікатара, які разумее 

код адрасатаў. 
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Аннотация. Цифровая трансформация учреждений высшего образования являет-

ся способом их адаптации к быстро меняющимся информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ). Критерием новизны ИКТ в учреждении высшего образования, явля-

ется то, как они преобразуют использование ранее внедренных технологий посредством 
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