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Распачатыя працэсы галоснасщ плюрал1зму думак, змены у 
грамадсюм жыцщ крашы з новай йлай паставШ пытанне аб ства-
рэнш у БССР аргашзацыйнай структуры юравання катал1цк1м1 су-
полками Больш дзесящ гадоу гэта пытанне беспаспяхова падыма-
лася з боку прадстаушкоу рымска-каталщкага духавенства 
рэспублпа i Святога Прастола. Па дадзеных вдэалапчных структур 
КПБ, у Ватыкане у 1986 г. была створана спецыяльная камiсiя у 
складзе 20 кардыналау, якая вывучала перспектывы паляпшэння 
стану РКЦ у СССР i БССР у сувязi з працэсамi дэмакратызацыi i 
галоснасщ. Будучае касцёла у Беларусi звязвалася з стварэннем 
адмшстрацыйнага цэнтра у Miнску у выглядзе каталiцкай епархп 
[1, спр. 365, арк. 33]. 

3 новай йлай работа па стварэнню структур юравання РКЦ у 
Беларуй разгарнулася у 1988 г. Гэтыя пытаннi абмяркоувалшя пад 
час наведвання у вераснi 1988 г. Рымска-Каталщкай Царквы на Бе-
ларуй польскiм кардыналам Юзафам Глемпам, а затым у снежнi 
сакратаром ешскапата ПНР Ежы Дамброускiм i бшкупам Эдвар
дам Самселям [1, спр. 617, арк. 105]. У размове з упаунаважаным 
Савета па справах рэлЫй у Гродзенскай вобласщ Лысковым 
Е. Дамброусю падняу пытанне аб стварэнш арганiзацыйнай струк
туры кiравання касцёлам. Акрамя таго, былi пастаулены таюя «ба-
лючыя» для беларускага боку праблемы, як зняцце абмежаванняу 
на правоз праз мяжу рэлЫйнай лиаратуры i прадметау культа, вы-
данне у рэспублщы каталiцкага часопiса, расшырэнне кантактау 
памiж католiкамi ПНР i БССР [1, спр. 617, арк. 69]. 

Гэтыя складаныя для таго часу пытанш не маглi быць выраша-
ны станоуча, але садзейнiчалi актывiзацыi дзеянняу рымска-ка-
талiцкай грамадскасщ па уладкаванню дзяржауна-канфесiйных 
адносiн. 3 такiмi ж патрабаваннямi у снежш 1988 г. група ксяндзоу 
Гродзенскай вобласщ наюравала пiсьмы Генеральнаму сакратару 
ЦК КПСС M. Гарбачову, Савету па справах рэлЫй пры Савеце 
Мшстрау СССР. Два калектыуныя шсьмы былi адпраулены у ЦК 
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КПСС i Прэзвдыум Вярхоунага Савета ССР у першай палове 
1989 г. Таюя шсьмовыя звароты ад ксяндзоу з БССР паступалi у 
ешскапат Польшчы i Ватыкана. Актыуныя дзеянш рымска-ка-
талiцкага духавенства, аналiз йтуацьп у парфiях прымусiлi 
Упаунаважанага Савета па справах рэлЫй па Беларускай ССР 
Аляксея Жыльскага 1 чэрвеня 1989 г. звярнуцца у Савет Мшстрау 
БССР з запiскай «Аб каталщкай царкве у рэспублщы». У ёй адзна-
чалася значнае абмежаванне магчымасцей органау улады для 
уплыву на служыцеляу культу i вернiкау, пераводу ксяндзоу з 
аднаго касцёла у друп, зняцця iх з рэгiстрацыi. «Дакладней, -
падводзiуся вынiк у зашсцы, - каталiцкая царква становiцца усё 
больш неюруемай». 3 мэтай нармалiзацыi адносiн з рымска-ка-
талiцкай царквой прапаноувалася «разглядзець пытанне аб ства-
рэннi у рэспублiцы цэнтра каталщкай царквы на чале з ешскапам i 
прамым выхадам на Папу Рымскага» [1, спр. 617, арк. 109]. Увага 
урада засяроджвалася на неабходнасщ паскорыць вырашэнне пы-
танняу, звязаных з вяртаннем будынкау касцёлау i перадачы iх 
вернiкам там, дзе быш зарэгiстраваны рымска-каталiцкiя суполю. 

У той жа час, калi пастауленыя пытаннi абмяркоУвалiся у вы-
шэйшых партыйна-дзяржауных структурах БССР, 19 чэрвеня 
1989 г. у рэспублпсу прыбыу прадстаунiк Ватыкана польскi святар 
С. Шловшец. На сустрэчы з Упаунаважаным Савета па справах 
рэлЫй пры Савеце Miнiстрау СССР па БССР А. Жыльсюм ён паве-
дамiу, што мае даручэнне высветлщь думку органау улады Беларусi 
наконт прызначэння каталiцкага бiскупа. Пасланец Святога Прасто-
ла паведамiу, што ён меу сустрэчу у Гродна з магчымым прэтэндэн-
там на гэту пасаду пробашчам Франщшканскага касцёла Тадэвушам 
Кандрусевiчам. Прадстаунiк Ватыкана быу прашфармаваны аб тым, 
што стварэнне каталщкага цэнтра у рэспублiцы з'яуляецца кампе-
тэнцыяй урада СССР, аб чым з яго боку пярэчанняу не узшкала [1, 
спр. 617, арк. 5]. 

Абмеркаванне пытання прызначэння каталщкага бшкупа было 
працягнута у Маскве падчас размовы з намеснiкам старшыш Саве
та па справах рэлЫй пры Савеце Miнiстрау СССР Я. Мшаванавым 
i загадчыкам аддзела Савета па справах рымска-каталщкай царквы 
С. Кузняцовым. Па iх словах, высоюя прадстаунiкi канфесiйнага 
«мiнiстэрства» выказвалi разуменне i заявiлi, што гэтае пытанне 
можа быць вырашана толькi у кантэксце усiх праблем, звязаных з 
упарадкаваннем адносш памiж Савецкiм Саюзам i Ватыканам. 

У хуткiм часе пасля адбыцця С. Шловiнца з БССР у адрас Са
вета па справах рэлЫй у Маскву з Ватыкана прыйшла тэлеграма, у 
якой выказвалася падзяка за згоду на прызначэнне бшкупа для ка-
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толжау Беларусь У адказ Савет неадкладна наюравау у Ватыкан 
тэлеграму, у якой паведамляу, што такой згоды не давалася, а было 
«выказана толыа разуменне пытання» [1, спр. 617, арк. 106]. 

25 лшеня 1989 г. сродю масавай iнфармацыi Ватыкана паве-
дамiлi аб тым, што на каталщюя парафii у Беларус прызначаны 
адмiнiстратар у сане бшкупа. Каталiцкi друк змясцiу бiяграфiю 
пробашча Франщшканскага касцёла Гродна Т. Кандрусевiча, якi 
атрымау гэта прызначэнне. 

Пасля аб'яуленага Святым Прастолам рашэння загадчык аддзе-
ла па справах рэлЫй пры Савеце Мшштрау СССР С. Кузняцоу 
меу гутарку з прызначаным на пост бшкупа ксяндзом Т. Кандру-
севiчам i папярэдзiу яго аб неабходнасцi устрымацца ад выканання 
бiскупскiх абавязкау па прычыне таго, што прызначэнне адбылося 
без згоды органау улады. Ксяндзу шчога не заставалася рабiць як 
запэунщь, што ён нiякiх дзеянняу у гэтым накiрунку прадпрымаць 
не стане i адмовiцца ад запрашэння наведаць апостальскую сталщу. 
Аднак пасля 22 верасня 1989 г. Т. Кандрусевiч вылецеу у Рым [1, 
спр. 617, арк. 93]. 

Звестка аб прызначэннi першага бшкупа i Апостальскага 
адмiнiстратара выклiкала раздражненне структур БССР. Пачалшя 
кансультацыi, выпрацоука тактыкi дзеянняу у склаушыхся умовах. 
Урад рэспублiкi у асобе намесшка старшынi Савета Мшстрау 
БССР Н. Мазай прытрымлiвауся думкi немэтазгоднасцi адмауляць 
у прызнаннi бiскупства. Адсутнасць адзшага адмiнiстрацыйнага 
цэнтра кiравання, на думку урада, значна ускладняла работу 
мясцовых савецкiх органау з прадстаунiкамi рымска-каталщкага 
духавенства. Такую ж думку выказалi пры абмеркаваннi гэтага пы
тання у Савеце Мшстрау БССР мирапал^ Фiларэт i старшыня 
Гродзенскага аблвыканкама Змiцер Арцыменя [1, спр. 617, арк. 93]. 

Больш непрымiрымай i жорсткай была лiнiя iдэалагiчнага 
аддзела ЦК КПБ. Аддалены ад непасрэдных праблем парафiяльна-
га жыцця, ён не дапускау неабходнасцi змены курса у рэлiгiйных 
пытаннях, заставауся у палоне сiндрома забароны усяго новага. 
Сур'ёзныя прэтэнзii былi прад'яулены прадстаушкам Савета па 
справах рэлiгiй у Маскве i Miнску, якiя, на думку вышэйшай iдэа-
лагiчнай структуры ЦК КПБ, павшны былi «больш дакладна i вы-
разна выкласщ сваю пазiцыю у адносiнах да прапановы Ватыкана». 
Прызначэнне бiскупа i стварэнне Miнскай дыяцэзii расцэньвалася 
як грубае умяшальнщтва ва унутраныя справы другой дзяржавы i 
пярэчыла мiжнародным прававым нормам. Таму Вярхоунаму Са-
вету БССР прапаноувалася «накiраваць у адрас Ватыкана рашучы 
пратэст» [1, спр. 617, арк. 96]. Калi Святы Прастол яго праптаруе i 
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сваё рашэнне не адменщь, аддзел лiчыу мэтазгодным мець у 
рэспублiцы самастойны адмiнiстрацыйны каталiцкi цэнтр, неза-
лежны ад польскага i лiтоускага. 

Развщцё падзей стала прадметам спецыяльнага абмеркавання 
на нарадзе вузкага кола афщыйных асоб у першага сакратара ЦК 
КПБ Яфрэма Сакалова, якая адбылася 11 верасня 1989 г. Сярод 
8 запрошаных былк сакратар ЦК КПБ па вдэалогп В. Пячэншкау, 
намесшк Старшынi Савета Miнiстрау БССР Н. Мазай, сакратар 
Прэзвдыума Вярхоунага Савета БССР Л. Сыраегiна, мшстр за-
межных спрау А. Гурыновiч, упаунаважаны Савета па справах 
рэлЫй пры Савеце Miнiстрау СССР па Беларускай ССР А. Жыль-
сю i iнш. Аднак прадпрыняць кардынальныя крокi па змяненню 
распачатага курса канструктыунага рэфармавання дзяржаунай 
царкоунай палиыю не удалося. Адной з прычын гэтага з'явiлася 
падрыхтоука да сустрэчы Miхаiла Гарбачова з Папам Янам Паулам II, 
якая прызначалася на 1 снежня 1989 г. у Апостальскай сталщы. 

Miж тым, 20 кастрычшка 1989 г. у Ватыкане была праведзена 
цырымонiя распалажэння Т. Кандрусевiча у сан бiскупа Мшскага i 
усёй Беларусi. Месцам размяшчэння курып быу вызначаны Miнск, 
аднак з-за адсутнасщ належных умоу для работы у сталiцы на не-
каторы час прызнавалася дапушчальным яе месцазнаходжанне у 
Гродна. 

Прызначэнне першага бiскупа на Беларуй расцэньвалася у 
Свяцейшым Прастоле як вышк адбываушыхся у Савецкiм Саюзе 
перамен, дзякуючы якiм рымска-каталiцкая царква разлiчвала на 
пашырэнне свайго уплыву у iншых рэгiёнах краiны. Выступаючы 
на цырымонii пасвячэння Т. Кандрусевiча у сан бiскупа, Папа Ян 
Павел II выказау спадзяванне, што «у хуткiм часе будзе магчыма 
запоУнiць старажытныя удавеючыя каталiцкiя кафедры у СССР» 
[1, спр. 617, арк. 114]. 

Прызначэнне бшкупа было адзначана 18 кастрычшка урачыс-
тым богаслужэннем у Фарным касцёле г.Гродна. Па iнфармацыi 
старшынi камiтэта дзяржбяспею БССР Валянцiна Балуева, у iм 
прынялi удзел папскi нунцый архiбiскуп Франчэска Каласуонi, 
12 польскiх святароу i манахау, з iх 3 бiскупы, 67 ксяндзоу з Бела-
русi i Прыбалтыкi, 18 клерыкау, якiя навучалшя у рыжскай i 
каунаскай духоуных семiнарыях, каля 5 тыс. вершкау. Набажэн-
ствы з касцёла тран^равалшя на прылягаючую плошчу, казаннi 
вялшя на беларускай, рускай, польскай i лiтоускай мовах. У iх гу-
чалi заклiкi да недапушчэння варожасщ у мiжнацыянальных 
адносiнах, павагi да розных вераспавяданняу. 
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Адраджэнне бшкупства на Беларусi расцэньвалася iдэалаriчнымi 
службамi ЦК КПБ як iмкненне Ватыкана пашырыць свой уплыу на 
рымска-каталщкую царкву у СССР, умацаваць пазiцыi каталiцызму у 
рэспублiцы, акты^заваць работу сярод вернiкау. У сувязi з гэтым 
партыйныя камiтэты быш зарыентаваны «на неабходнасць павышэн-
ня шльнасщ i узмацнення палiтычнай, навукова-атэютычнай работы, 
асаблiва у раёнах распаусюджвання гэтай канфесii» [1, спр. 617, 
арк. 115]. Саветам народных дэпутатау, упаунаважаным савета па 
справах рэлшй рэкамендавалася максiмальна выкарыстоуваць 
магчымасцi уплыву праз бiскупа на працэсы, якiя праходзiлi у па-
рафiях, на падбор, расстаноуку i выхаванне служыцеляу культу, за-
беспячэння выканання дзеючага заканадауства аб культах, аказвання 
супрацьдзеяння экспанйяшсцюм памкненням польскага епiскапата, 
яго спробам юраваць каталiцкiмi арганiзацыямi Беларуй. 

Узначалiушы рымска-каталiцкую Царкву на Беларуй Т. Канд-
русевiч накiравау намаганш на рэгiстрацыю новых суполак, манас-
тыроу, наладжванню iх дзейнасцi. Праводзшася работа па удаскана-
ленню структуры юравання РКЦ, на вакантныя пасады атры-
моУвалi прызначэнне новыя душпастары. Генеральным вiкарыем 
Пiнскага дэканата стау ксёндз Казiмiр Свёнтак. Прызначэннi 
з'яулялшя унутранай справай рымска-каталiцкай царквы i пра-
водзiлiся без узгаднення з прадстаунiкамi улады. Гэта выклiкала 
незадаволенасць з iх боку, узмацняла канфрантацыю памiж бакамi. 

Гiстарычнай падзеяй у жыцщ Рымска-Каталiцкай Царквы на 
Беларуй з'явiлася стварэнне Святым Прастолам 13 красавпса 
1991 г. трох дыяцэзш Гродзенскай, Miнска-Mагiлёускай i 
Пiнскай. Т.Кандрусевiч быу пераведзены у Маскву на упершыню 
адкрытае там бiскупства. Мирапалиам Рымска-Каталiцкай 
Царквы на Беларусi замест Т. Кандрусевiча Святы Прастол 
прызначыу К. Свёнтака. Ён жа стау бшкупам Miнска-Mагiлёускай i 
Пiнскай дыяцэзп. Бiскупам на Гродзенскую дыяцэзiю быу прызна-
чаны Аляксандр Кашкевiч. 23 мая 1991 г. у Фарным касцёле 
Гродна, яю атрымау напярэдадш 13 красавiка права кафедральна-
га, ён быу пасвечаны у сан бшкупа. 25 чэрвеня 1992 г. Статут дыя
цэзп i бшкуп прайшлi рэгiстрацыю. 

Яго Эксцэленцыя бшкуп Аляксандр Кашкевiч нарадзiуся 23 ве-
расня 1949 г. у парафп Эйжэшкi у былой Лiтоускай ССР. Закон-
чыу вышэйшую духоуную семшарыю у Каунасе, 30 мая 1976 г. быу 
пасвечаны у сан служыцеля культа i да прызначэння у Гародню 
працавау у шэрагу парафш. 

Калi улады згадзiлiся на прызначэнне А. Кашкевiча, то Урад не 
прызнау рашэнне Ватыкана у адносiнах да К. Свёнтака. Аб гэтым 
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было заяулена 23 мая 1991 г. першым намесшкам старшынi Савета 
Мшстрау БССР Miхаiлам Mяснiковiчам пад час яго сустрэчы з 
папскiм нунцыем i паслом Ватыкана у СССР архiепiскапам Ф. Ка-
ласуонi. Галоунай прычынай з'яулялася адсутнасць папярэднiх па 
гэтаму пытанню кансультацый памiж Ватыканам i Урадам БССР. 

Прыступiушы да выканання абавязкау кiраунiка РКЦ на Бела
руй, К. Свёнтак засяродзiу увагу на рэстаурацып i будаунщтве но
вых храмау, адраджэннi рэлЫйнага жыцця у зарэгiстраваных су-
полках. Аднак аднойны з уладамi не складвалшя. 

Новыя крокi па паляпшэнню узаемаразумення бакоу былi 
зроблены у сувязi з прызначэннем 18 мая 1994 г. нунцыем 
Апостальскага Прастола у Рэспублщы Беларусь вядомага дыплама-
та i тэолага, доктара канашчнага права, архiбiскупа Агасцiна Марке-
та. Гэтыя абавязю ён выконвау да 12 сакавгка 1996 г. 25 жшуня 
1994 г. папскi нунцый уручыу даверчыя граматы толькi што абрана-
му Прэзiдэнту Рэспублiкi Беларусь А. Лукашэнку. Пасля гэтай цы-
рымони у Савеце Miнiстрау адбылася сустрэча А. Маркета з 
прэм'ер-мшстрам Miхаiлам Чыгiром. Падчас адбыушайся размовы 
баю абмеркавалi шэраг пытанняу, звязаных з дзейнасцю 
Рымска-Каталщкай Царквы на тэрыторып Беларусi. Апостальскi 
нунцый адзначыу, што нягледзячы на паляпшэнне адносiн памiж 
Рэспублiкай Беларусь i Святым Прастолам, становiшча Каталiцкай 
Царквы у краше заставалася адным з найбольш складаных на тэры-
торыi хрысцiянскага свету. Па словах пасла, каталщю свет быу зане-
пакоены тым, што у рэспублiцы iснавалi тры рымска-каталщюя ды-
яцэзii, аднак статуты двух з iх (Miнска-Mагiлёускай i Шнскай) не 
былi зарэгiстраваны. У адказ беларусю бок заявiу, што пасля не-
абходных кансультацый пытанне аб рэпстрацып бiскупау будзе вы-
рашана станоуча. 

Далейшаму паляпшэнню умоу дзейнасцi Рымска-Каталiцкай 
Царквы, узаемаразумення памiж Рэспублiкай Беларусь i Ватыка
нам садзейнiчала рэгiстрацыя статутау Miнска-Mагiлёускай 
архiдыяцэзii i Пiнскай дыяцэзп, якая адбылася 19 кастрычнiка 
1994 г. Так праз 3,5 гады пасля рашэння Ватыкана прыйшло iх 
афщыйнае прызнанне у краiне. Думаецца, што паскарэнню гэтага 
акта садзейшчала маючае адбыцца прызначэнне Янам Паулам II 
новых кардыналау. Па дыпламатычных каналах дзяржауныя 
структуры Беларуй не не ведаць, што сярод прэтэндэнтау на 
гэта высокае званне значылася i кандыдатура К. Свёнтака. На 
справе так i атрымалася. 30 кастрычнiка 1994 г. К. Свёнтак быу 
узведзены у сан кардынала. Гэта з'явiлася прызнаннем не толью 
асабiстых заслуг архiбiскупа за шматгадовую душпастырскую 
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дзейнасць, але i усяго Касцёла на Беларуй за верную службу 
хрысщянскай веры. 

3 назначэннем К. Свёнтака юраушком Каталщкага Касцёла на 
Беларуй разгарнулася далейшая работа па адкрыццю касцёлау, 
рэпстрацып суполак. Падзеяй у жыцщ Рымска-Каталiцкай Царквы 
з'явiлася сакрацыя кафедральнага касцёла iмя Найсвяцейшай 
Марып Панны у Miнску, якая адбылася 21 кастрычшка 1997 г. 
Аднак да гэтага урачыстага акту доупя гады самых актыуных 
дзеянняу вершкау па вяртанню будынка касцёла гараджанам. 
I зiмой, i улетку, на снезе i у пралiуны дождж вернiкi адстойвалi 
сваё законнае права карыстацца адабраным дзяржавай будынкам 
касцёла. Нарэшце улады вымушаны былi перасялiць размешчаны у 
iм дом фiзкультуры i савет спартыунага таварыства «Спартак». 
15 снежня 1993 г. будынак перадалi у распараджэнне рымска-ка-
талiцкай суполю. 

6 жнiуня 1994 г. пачалася рэстаурацыя касцёла, якую пра-
водзШ польскiя i беларускiя спецыялiсты. Паскорыць цяжкую 
працу дапамагалi захаваныя чарцяжы асобных архiтэктурных дэта-
лей, фотаздымю усяго будынку. Пад слаямi фарбау i прыбудава-
ных фасадах засталшя жывапiсныя фрагменты, якiя у розны час 
упрыгожвалi касцёл. Дзяржава не выдзелша на аднауленне разбу-
ранага храма шводнага рубля. 

У дзень асвячэння ва усёй велiчы i красе паустау перад прысут-
нымi адрэстаураваны касцёл. Ва урачыстай цырымонп прыняу 
удзел спецыяльны пасланнiк Папы Яна Паула II кардынал Эдвард 
Шока, кардынал Польшчы Юзаф Глемп, мирапалиы - рыжскi 
Янiс Пуятс i львоускi Miхал Яворскi, апостальсю адмiнiстратар 
для католiкау еурапейскай части Раси Тадэвуш Кандрусевiч, 
iншыя прадстаушю Рымска-Каталiцкай Царквы. Пасля урачыстай 
службы iерархi былi прыняты Прэзiдэнтам РэспублМ Беларусь 
А. Лукашэнкам. Упершыню за мнопя гады прадстаунiкi 
кiраунiцтва Рымска-Каталщкай Царквы змаглi наведаць Беларусь 
i сустрэцца на такiм высокiм узроуш Кардынал Э. Шока перадау 
ад Папы прыв^анне i благаславенне Прэзвдэнту Беларусi, а такса-
ма уручыу яму памятную медаль, прысвечаную 19-й гадавше зна-
ходжання Яна Паула II на прастоле Ватыкана. 

Дэфiцыт душпастырскiх кадрау паставiу пытанне аб адкрыццi 
спецыяльнай навучальнай установы. Больш за 50 год Беларусь 
была пазбаулена семiнарыi, маладыя кандыдаты атрымлiвалi аду-
кацыю у розных крашах: у Польшчы, Лiтве, Латвii i нават падполь-
на дома. Адкрыццё акадэмii з'явiлася новай для юраунщтва 
рэспублiкi праблемай, i яна вырашалася уладамi з пэунымi цяжкас-
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цям1 i непаразуменнямь У рэшце рэшт было прынята прашэнне 
дазволщь адкрыць Вышэйшую духоуную cемiнарыю у Гродна. Для 
яе размяшчэння былi аддадзены будынкi, што прымыкалi да 
Бернардзшскага касцёла. 1 верасня 1990 г. у цяжюх умовах па-
чалшя заняткi, да якiх прыcтупiлi 37 клерыкау. Aдcутнiчалi стало-
вая, бiблiятэка, не хапала выкладчыкау з лжу мясцовага духавен-
ства. Аднак, дзякуючы намаганням Гродзенскай дыяцэзii, была 
праведзена рэканструкцыя будынкау, у вынiку чаго клерыю атры-
малi добрыя умовы для заняткау [1, спр. 848, арк. 39]. 

Першыя рукапалажэннi адбылшя у чэрвенi 1995 г. 7 снежня 
1996 г. чатыры выпускшю cемiнарыi атрымалi свой cвятарcкi сан у 
Мшсюм кафедральным Саборы Найсвяцейшай Дзевы Mарыi. Ура-
чыстую святую 1мшу, на якой было больш за 300 вершкау, 
адправiлi кардынал К. Свёнтак, нунцый Апостальскай сталщы 
Дамiнiк Грушоускь Усяго за 1996-2000 гг. семшарыю прайшлi 
каля 300 чалавек, закончы^ яе 69, атрымалi сан па дасягненню 
25 гадоу 45 чалавек. Такое папауненне яуна недастаткова для таго, 
каб забяспечыць рымcка-каталiцкую царкву улаcнымi кадрамi i не 
запрашаць з iншых дзяржау. Таму 12 верасня 2001 г. у Пшску 
адкрылася яшчэ адна вышэйшая духоуная cемiнарыя iмя Фамы 
Aквiнcкага. Яна рыхтуе кадры для Вщебскай, Miнcка-Mагiлёуcкай 
i Пiнcкай дыяцэзш. 

Як бачна, за кароткi тэрмш у Беларуci была наладжана дзей-
насць iерархii Каталiцкага Касцёла. У 2000 г. працавалi 4 дыяцэзп, 
якiя накiроУвалi дзейнасць 417 парафш. Характэрнай аcаблiваcцю 
каталiцкага жыцця з'яулялася пабудова i рэстаурацыя храмау. 
Праводзшася работа па падрыхтоуцы кадрау свяшчэннаслужыце-
ляу, чаму cадзейнiчала адкрыццё Вышэйшай духоунай cемiнарыi у 
Гароднi. Стварэнне структуры юравання Каталiцкiм Касцёлам 
садзейшчала актывiзацыi культурна-аcветнiцкай, дабрачыннай, 
душпастырскай дзейнасщ парафiй. 

Jlimapamypa 
1. Нац. архив Респ. Беларусь. Фонд 4, воп. 156. 


