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Късно те обикнах

Късно те обикнах,
Хубост така древна и така нова,
късно те обикнах,

Ти беше вътре в мен
и аз извън мен.
Там навън те търсех
и върху хубавите форми, които ти създаде,
лишен от хубост, се спусках.
Ти беше с мен,
но аз не бях с теб.

Държаха ме далеч от теб
тези неща, които не биха съществували,
ако не биха живяли в теб.

Извика ме, вика ме,
разруши моята стена на глухота.
Изпрати светкавица
и твоето сияние разпръсна моята слепота.

Разпространих твоя аромат
и дишах и сега копнея по теб.
Опитах те
и гладен съм и жаден съм за теб.
Ти ме докосна
и изгорях в желанието на твоя мир.

Св. Августин
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Скъпи вярващи,

един ден Исус каза на учениците си: “Дето са двама или трима

събрани в Моето име, там съм и Аз между тях” (Мт 18,20). С

тази сигурност искаме да започнем новата учебна година,

изпълваме се с удивление, с учудване, с възхвала и с

благодарност пред възможността, Исус да ни помилва да

усетим ЗАЕДНО присъствието на този, който е възкръснал.

Благодарен съм на Бог да бъда тук между вас, искам да ви

покажа моето желание да споделям, с всички енориаши и с

всеки от вас лично, радостта, любовта и надеждата, които Той

вложи в сърцето ми.

Радост от дара на живота, на вярата, на свещеничеството…

Любов, която изпълва сърцето и ни кара да се приемем като

братя и приятели.

Надежда, която ни отправя към бъдещето, сигурни че Исус ще

бъде винаги с нас.

И така ние се водим от Него и заедно с Него нашия прескъп

Блажен Евгений , който отдаде живота си та Божието Царство

да се разширява и да бъде тука между нас.

Отец Валтер Горра

ПИСМО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК
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Четох в една книга една история, която има за главни герои
някои животни, притеснени за съдбата на човека. На мене, ми
хареса и мисля да ви я разкажа.
Слушайте!
Един ден животните свикват съвещание. Лъвът, който е водил
тази среща, е попитал с жален глас: какво се е случило на
човека? Той има задължение да управлява всичко, каквото Бог
е създал. Може би той го е забравил?
Змията със своя остър език изсъска: на мене, ми се струва, че
човекът отрови себе си. Въздухът е отровен, все повече дървета
се изсичат. Някои птичета, които вече са се консултирали
между тях, продължиха: на нас, ни се струва, че човекът не знае
повече как се пее и как се свири. Той е изгубил радостта на
сърцето си.
Кой знае, може би тъгата или скуката са отровили неговото
сърце? Той се увлича по радиото, телевизията, дискотеките…
но не умее да слуша повече нашите концерти. Умната
кукумявка с искрящи очи ги прекъсна: на мене, ми се струва, че
човекът е станал сляп. Той не вижда вече красотата на света и
затова не може повече да се радва. Жаждата е отровила
неговото сърце. Той вижда само каквото му е нужно, каквото
може да му служи, каквото го обогатява. Не се досеща вече за
топлината от слънцето и не вижда красотата на цветята.
Жълтата пеперуда затрепка с крилцата: човекът има
възможност да танцува и да се освободи за радостта и
щастието. Обаче гледа само какво да прави и какво е възможно
да прави. По такъв начин забравя което му е дадено.
Козата се вмъква блеейки: имам впечатление, че човекът често

СКЪПИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА



5

не познава вече себе си, какво иска и защо живее.
Удовлетвореността е отровила неговото сърце.
Врабченцето изчурулика: може би човекът е загубил себе си,
достойнството си, целта на живота си.
Но горделивият паун възрази, разпъвайки красивата си опашка:
човекът е забравил Бога. Забравил е, че Бог му е дал цялата
доброта и красота, които се намират в света. И понеже е
забравил Бога, не познава истинския живот и какво му е нужно
наистина в живота.
Спокойният пеликан допълни: егоизмът е отровил човека. Не е
вече способен да  се отдаде с любов. Често не е вече
разположен да дарява своя живот за другите. Може би, е
забравил Исуса, неговия голям пример? И така продължават…

Бяха дълги разговори и спорове. Бяха направени много
предложения за спасението на човека.
Искате ли да знаете на кого повериха задължението? На децата.
Точно така, защото те, според животните, са чисти, ясни,
непринудени, обичат природата и всичко което е хубаво и
добро. Тяхната радост и щастието им докосва сърцето на
хората. Те са определени да бъдат приятели на Бога и на
Исуса… и още, и още.
Момичета и момчета, тогава това касае вас да дадете на човека
добрата вест за истинския живот, за мира и за спасение в Исуса.
На добър час!

Сестра Терезита
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Лятото вече свърши, а с него също и лятната ваканция (за който
може да си я позволи). От селата, където прекарахме много
време с роднините се завърнахме в града. Училищните чинове
имат отново своята компания седнала по местата си и всички
дейности започват отново.
А също и Енорията възвръща своя ритъм и поема отново по
пътя си с някои новини: преди всичко с този малък вестник,
който повече от всичко друго ще бъде един начин да се
почувстваме по-близо, да имаме по-големи контакти и по-
голяма информация, изобщо да заживеем ЗАЕДНО. Ще бъде
един начин да се опознаем по-добре, да участваме по-активно,
да живеем повече в Енорията и да се чувстваме като Божие
семейство.
Вече имаме много неща да си разкажем, тъй като през
последните два месеца отпразнувахме няколко кръщения,
миропомазания, първи причастия, а също и два брака за
радост на нашата общност, която чрез тайнствата става все по-
многочислена и по-зряла.
Отново започва курсът по италиански език ІІ ниво за
напреднали, а на 23 септември ще започне нов курс, за тези
които искат да учат този език с помощта на Сестра Терезита.
А тези които искат да се научат да свирят на китара ще се
възползват от услугите на Сестра Йола.
Децата също се върнаха, за да изпълнят стаите на нашата
Енория. С новата група от деца на възраст от 5 до 6 години се
срещаме, за да играем, пеем и рисуваме заедно. Знаейки колко
трудно е за малките да дойдат до Енорията, микробусът на
енорията ще ги взема от къщи и ще ги връща обратно след

ЗА ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО
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срещата.
Групата на по-големите (7-12 години) е вече “опитна”,
натрупаха умения от двете лагер школи в Троян и в Царев Брод
и сега поеха отново своя път по-сигурни.
Нашият хор също вече е напълно възстановен и ни помага с
песента да възхваляваме Господа по време на литургия.
С няколко от младежите започнахме да се срещаме два пъти
седмично, за да ги подготвим за тайнствата, които ще получат
в края на месец ноември.
Много неща имаме възможност да изживеем ЗАЕДНО и ще
имаме възможност да ги живеем отново ЗАЕДНО.
Първият момент, в който сте поканени всички да участвате ще
бъде празника на нашата Енория на 21 октомври 2000
година от 11 часа, в чест на Свети Павел от Кръста. Ще бъде
голям празник, в който ще участват също и други свещеници и
вярващи от другите Енории в нашата Епархия и ние също не
трябва да липсваме. Това е нашият празник!
И ще се приготвим с тридница, през трите дни, които го
предхождат.
Другият важен момент ще бъде катехизиса за всички, който ще
се провежда два пъти в месеца, за да задълбочим по-добре
нашата вяра, за да опознаем по-добре, този в Когото ние
вярваме.
Искаме също да се научим да се молим и това ще го правим с
едночасово обожаване, което имаме един път в месеца.
Веднъж месечно ще имаме и Литургия за всички починали
от нашата Енория, за да бъдем в общността с нашите скъпи
близки.
Това и всичко останало ще го правим ЗАЕДНО… не го
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пропускай, защото ТИ също правиш общността.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Литургия
Неделя в 10.00 ч. (Броеница в 9.30 ч.)
През седмицата:

Лятно часово време в 18.00 ч. (Броеница в 17.30 ч.)
Зимно часово време в 17.00 ч. (Броеница в 16.30 ч.)

Всеки петък на мястото на Броеницата имаме Кръстен път.

Срещи с децата

за децата между 5-6 години: всяка събота в 10.30 ч.
за децата между 7-12 години: всяка събота в 14.30 ч. за да
играем, пеем, учим италиански и други занимания; всяка
неделя след литургия в 10.50 ч. вероучение на децата за
тайнствата

Уроци по италиански език

Вторник-Сряда-Четвъртък в 18.30 ч. (второ равнище )
Събота в 10.00 ч. (първо равнище )

Уроци по китара

всяка сряда в 18.30 ч.
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ЕДНОЧАСОВО ОБОЖАВАНЕ
“Толкоз ли не можахте един час да
стоите будни с Мене? Бъдете будни и се
молете, за да не паднете в
изкушение” (Матей 26,40-41)

5 октомври, 3 ноември, 7 декември
(след литургия)

КАТЕХИЗИС ЗА ВСИЧКИ

13 и 27 октомври, 10 и 24 ноември,
15 декември (след литургия)

ЛИТУРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОЧИНАЛИ
ОТ НАШАТА ЕНОРИЯ

“Христос възкръсна от мъртвите като
пръв сред починалите” (Първото послание на
Свети Павел Апостол до коринтяните 26,40-41)

22 септември, 27 октомври, 24 ноември,
22 декември
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АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

20 август кръщение на Никол

27 август кръщение, миропомазание, причастие на
Пламен

3 септември брак на Горан и Ана
кръщение на Катрин

17 септември кръщение на Калоян
кръщение на Полина

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

Кръщението на Катрин (на 40 дена) с
родителите и кръстницата и, и енорийския
свещеник
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Вест на умиление

Тази нощ сънувах, сънувах че ходя по пясъка съпровождан от
Господа, и на фона на нощта бяха прожектирани всички дни на моя
живот.

Погледнах назад и видях, че за всички дни на моя живот,
прожектирани като във филм, се виждаха стъпки по пясъка: една
стъпка моя и една на Господа.

Така продължих напред, докато всички мои дни се изчерпиха.

Тогава спрях, обръщайки се назад забелязах, че на някои места
имаше само една стъпка…Тези места съвпадаха с по-трудните дни
в моя живот; дните на по-голямо притеснение, по-голям страх и по-
голяма мъка…

Тогава попитах:
“Господи, ти ми каза че ще бъдеш с мене всеки ден от моя
живот, и аз приех да живея с тебе, но защо ме остави сам
точно в онези най-трудните моменти от моя живот?”

И Господ отговори:
“Сине мой, аз те обичам и ти казах че ще бъда с тебе през
целия ти път и че няма да те оставя сам нито за миг, и не те
изоставих…
дните в които ти видя само една стъпка по
пясъка, бяха дните, в които аз те носех на
ръце”
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Св. Павел от Кръста

Заедно ще празнуваме тържеството на нашата

енория на 21 октомври 2000 в 11.00 ч.

Не забравяйте!


