
1

Брой 10 - февруари 2002

новини от енория “Св. Павел от Кръста”
ул.  Еп. Босилков, 14 - Русе

тел. 082 / 228188

Бог на Авраама, на Исаака и на Иакова, Бог
на отците ни, прослави Своя Син Иисуса,
Когото вие предадохте и от Когото се
отрекохте пред лицето на Пилата, когато
той бе решил да Го пусне. Но вие се
отрекохте от Светия и Праведния, и
поискахте да ви дари един човек убиец, а
Началника на живота убихте. Него Бог
възкреси от мъртвите, на което ние сме
свидетели.
И тъй, покайте се и обърнете се, за да се
заличат греховете ви.

(Деяния 3, 13-15.19)
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С нетърпение очакваме срещата в България със

Светия Отец Йоан Павел ІІ.

Според програмата събирането с католиците

ще бъде в Пловдив на 26 май (неделя) 2002 г.

Програмата за този ден още не е уточена, но

смятаме че ще бъде следната

10.00 Литургия на площада

17.00 Среща на Папата с младите в Катедралата

за да пристигнем поне два часа преди литургията трябва да

тръгнем през нощта.

Още не сме ангажирали автобуси, но приблизителната цена на

билета ще бъде 15 лв на човек.

Който желае да се запише за идването трябва веднага да

уведоми Г.жа Ирена Паскалева (всяка неделя след литургия).

До 24 февруари ще пазим места за вярващите от нашата

енория. След тази дата ще почнем да каним и други желаещи,

да дойдат, за да попълним местата в автобуса.

За да си запазите място трябва да внесете 5 лв капаро, което

няма да ви се върне в случай на отказване.

До края на месец април трябва да се изплати цялата сума.

Отец Валтер

ИДВАНЕТО НА ПАПАТА
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Покайте се

Из посланието на Св. Климент І Папа

Да проучим всички периоди на история на света и ще

видим че при всако поколение на желаищите се

обернат към Бога. Господ дава време на покаяние

божите сложители вдъхновене от Св.Дух са говорили

за покаянето. Самия господар на всички неща е

говорил даже със склидка за покаянето: “Жив съм”

казва Господ “не искам смъртта на грешник като

мъка”. На това от горе прибавил и обещание

“отстапете доме Израилев от всички от вашето

нечестие. Кажете на моя народ: Ако вашите грехове

стигнат от земята до небето, ако са по-червени от

пурпур и ако са по-черни от вретище и се обърнат към

мене и кажете: “Отче ще ви послушам като свет

народ”. И тъй Той желаики всички негови възлюблени

да станат съучасници в покаянето. Затова да се

покорим на неговата величествена и славна валя. Нека

смирено просим негово милосърдие и доброта. И тъй

братя нека бъдем смирение да напуснем нашите лоши

Да проучим всички периоди на историята на света и ще видим,
че при всяко поколение, на желаещите да се обърнат към Бога.
Господ дава време на покаяние. Божите служители вдъхновени
от Св.Дух са говорили за покаянието. Самият Господар на
всички неща е говорил даже с клетва за покаянието: “Жив съм”
казва Господ “не искам смъртта на грешника като мъка”. На
това отгоре прибавил и обещание “отстъпете доме Израилев от
вашето нечестие. Кажете на моя народ: Ако вашите грехове
стигнат от земята до небето, ако са по-червени от пурпур и ако
са по-черни от вретище и се обърнат към мене и кажете: “Отче
ще ви послушам като свет народ”. И тъй Той желаейки всички
Негови възлюблени да станат съучастници в покаянието. За
това да се покорим на Неговата величествена и славна воля.
Нека смирено просим Неговото милосърдие и доброта. И тъй
братя нека бъдем смирени да напуснем нашите лоши
наклонности. Бог именно е казал “Бъдете милостиви, за да
наследите милосърдието. Простете, за да бъдете простени.
Според както правите така ще ви се направи. Както съдите така
ще бъдете съдени. Както сте милостиви така ще бъдете
помилвани” (вж. Лк 6, 36-38). Наистина Светото Слово казва
“На кого ще погледна? На смирения и съкрушен Духом” . След
като сме попаднали в тези дни, които по особен начин са
значими за тайната за човешкото изкупление и които пряко и
близко предхождат празника Пасха, нам е наредено, по-
прилежно да извършим верско обновително очистване чрез
една искрена и съкрушена изповед, направена през
четиридесетдневния пост за още по-достойно честване Великия
празник Възкресение Христово.

Из посланието на Св. Климент І, Папа
(Св. Климент І беше четвъртия папа от 88г. до 97г.)

ПОКАЙТЕ СЕ
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МАРКО ЕВАНГЕЛИСТ
Възприетият от традицията автор на второто
Евангелие. Очевидно е юдеин, роден в
Йерусалим. “Йоан” е неговото еврейско име,
а “Марко” е латинска добавка. Не е
необичайно за юдеите през I век. сл. Хр. да
приемат латински или гръцки имена. Марко
е наречен с прозвището
“дебелопръст” (“късопръст”) в

Антимаркионитския пролог към неговото Евангелие.
Предполага се, че това е свързано с някакъв физически
недостатък или се отнася за сбития стил на неговия текст, или е
просто объркване на името му (лат. - Marcus) с латинската дума
за “осакатен” (mancus). Неговата майка Мария е роднина на
Варнава (Кол. 4,10). Тя явно е богата християнка, вероятно
Вдовица. Нейният дом е достатъчно голям, за да се провеждат
тук християнските събрания (Деян. 12,12). За Марко често се
смята, че е младият мъж, побегнал гол от Гетсимания, където
може би е пазел градината на семейството (Марко 14,51; ср.
Йоан 21,24 - и тук авторът съзнателно остава анонимен).
Марко; е заведен в Антиохия от своя чичо Варнава (Деян.
12,25) и придружавал апостолите Варнава и Павел в тяхното
първо мисионерско пътешествие (Деян. 13,5). По-късно той ги
оставя и се връща в Йерусалим. Ап.Павел приема постъпката
му като бягство и отказва да го вземе при следващото пътуване
(Деян. 15,38). След този случаи Марко се губи от погледа ни, но
той е отново с ап.Павел в Рим (Кол. 4,10) и с Тимотеи В
изпълнение на една мисия (2Тим. 4,11), вероятно в Ефес. В
1Петър 5,13 се разкрива бащинското отношение на ап.Петър
към Марко в Рим (“Вавилон”), което би могло да потвърди
преданието, че Йоан-Марко е бил с ап.Петър В Рим и там е
написал своето Евангелие.

ЕВАНГЕЛИЯ: СЛОВОТО ГОСПОДНЕ
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКО.
Съдържание. Въведение (1,3-13); първоначалното служение на
Исус Христос в Галилея (1,14-6,44); по-късното служение на
Исус Христос в Галилея (6,45-9,50); пътят до Йерусалим (10
гл.); Исусовото служение в Йерусалим (11-13 гл.); Неговата
смърт и Възкресението Му (14-16 гл.).
Авторство. Това Евангелие, което е най-кратко и най-
опростено от четирите, се възприема традиционно като дело на
Йоан-Марко от Йерусалим, по различно време спътник на
апостолите Павел, Варнава и Петър. Най-старите сведения за
това Евангелие са на Папий Йераполски (около 140 г. сл. Хр,).
Той твърди, че Марко е “тълкувател на ап. Петър”, който е
“написал точно всичко, което си спомня... за Христос, но не го
е подредил. Така че Марко не е бил нито слушател, нито
спътник на Господа, но по-късно... той е придружавал ап.
Петър”. В Антимаркионитския пролог към Марко, около 40
години по-късно, Марко също е наречен “тълкувател на ап.
Петър” и е посочено прозвището му –
“Късопръст" (“дебелопръст"). Ириней Лионски пък изтъква. че
написаното от Марко е извлечено “от проповедите на Петър"
след смъртта на апостола. Ако съдим по подбраните случки и
начина, по който те са представени в Евангелието, твърдението,
че то е писмено свидетелство на Петровите поучения, изглежда
много крайно. Това би отнесло Евангелието приблизително към
времето между смъртта на ап. Петър около 65 г. сл. Хр. и
падането на Йерусалим в 70 г. сл. Хр. (според други сведения -
44 или 57 г. сл. Хр.). Възможно е да е написано в Рим - то се
стреми да обясни юдейските обичаи така, сякаш първоначално
е било предназначено за читатели, които не са палестинци и са
езичници.
Взаимовръзка с Евангелията от Матей н Лука. Между тези три
Евангелия очевидно съществува тясна връзка. Често ги наричат
„синоптични Евангелия", защото съдържанието им е сходно и
може да бъде сравнявано, съпоставяно и анализирано
паралелно. Повечето протестантски богослови смятат, че
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Марко (или по-ранен вариант на текста, който вероятно е
съдържал само първите 13 глави) е “откривателят” на
евангелската форма - той поставя несвързани по-между си
изказвания и дела на Исус Христос в рамките на една
теологична и/или хронологична структура. Ако това е вярно,
тогава Марко предхожда Матей и Лука като един от двата им
основни източника - другият е сборник от Исусови изказвания
(условно наречен “Q”) и от него Матей и Лука са черпили
материала, очевидно общ за двамата, но невключен в Марко.
Римокатолическите учени в продължение на много години
отстояват първенството на Матей - главно поради мястото му в
НЗ. Но наред с факта, че се знае малко за причините, оформили
окончателния ред на ново-заветните Книги, това твърдение
поражда един друг голям проблем. Матей “смекчава” тона на
Марко - един разбираем подход, когато текстът е предназначен
за изтънчените юдейски читатели. Докато Марко няма особена
причина да прибягва към подобен процес в обратна посока.
Споровете между богословите на XX век довеждат до
възникването на много теории относно сложните
взаимоотношения между устните и писмените предания, от
една страна, и синоптичните Евангелия, от друга. Съществуват
няколко становища, които потвърждават тази връзка, други я
отричат, а има и противоречиви теории. Например днес
изглежда вероятно устните предания, използвани от Марко, да
са “църковни предания", а не просто лични свидетелства. С
други думи, те вече са били приети и утвърдени като
автентични. Откриването на Свитъците от Мъртво море в
Кумран през 1947 г. - съвкупност главно от предхристиянски
юдейски текстове и старозаветните текстове - показва, че няма
действително основание да се смята, че Евангелието от Марко
няма свои ранни документални източници, също както и
другите две Евангелия. Явно хората са събирали и съхранявали
изказванията на учителите, както и свидетелства за различни
събития. По-нататък изглежда вероятно “преводът на гръцки”
на Евангелието от Марко, в който се срещат често семитизми,
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да бъде обяснен с предположението, че той е работил въз
основа на арамейски документи (както майчиният език на ап.
Петър с арамейският). Така се подчертават отново ранните и
затова по-достоверни източници на разказите за Исус.
Особености на Евангелието от Марко. То е най-
непосредственото и най-краткото Евангелие, макар че неговият
внезапен край вероятно се дължи на изгубен текст, а не толкова
на някакъв богословски проблем. Не по рано от II век възниква
въпросът: ако Марко е знаел повече за Исусовия живот и
учението Му, защо не е включил тази информация? Защо той е
пропуснал повечето факти, които другите Евангелия
споменават? Дали текстът на Марко е хронологична биография.
както изглежда на пръв поглед? Отговорът може да се търси в
устните предания, залегнали в Евангелието. При постоянните
устни преразказвания стремежът е не към различие, а към
уеднаквяване на отделните версии. Историите, разказвани с цел
да се проповядва истината, се свеждат до своята най-опростена
и най-кратка форма. В този смисъл Евангелието на Марко се
откроява не като “примитивен” текст, а като текст с високо
качество, в който са подбрани само най-значимите факти. Това
е свидетелство за формите на поучение, които са издържали
проверката на времето и са се превърнали в полезно помагало
за учителя - както и Папий Йераполски възприема Марковото
Евангелие. За разлика от него, Евангелието от Лука е преди
всичко едно литературно дело (Лука 1,1-4). Марко вероятно не
е бил толкова образован, но същото се отнася и за неговите
читатели, и основната цел на текста е да предаде истината по
достъпен за тях начин. Така и принципът на постройката се
определя от начина, по който текстът може да се запомни най-
лесно. Случките и изказванията са свързани по-скоро с
ключови думи или със сходни теми, отколкото със строго
спазвана хронологическа последователност.
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Кръстният път е едно набожно размишление върху мъките,
които Божественият Спасител претърпиял от двореца на
Пилат, та чак до Голгота, мястото на което е бил разпнат.
Християните по този начин могат да разсъждават върху
Христовото страдание. Кръстният път е съставен от 14
спирания. Кръстният път се извършва предимно през
постното време предшествуващо Великдена, но може да се
прави през годината, особено всеки петък. Мисля, че е приятно
да ви предложа това кратко размишление

Стефка

1-во спиране: Исус е осъден на смърт
О, Исусе, приемайки безропотно смъртната присъда ти прие
върху себе си всички наши грехове.

2-ро спиране: Исус приема кръста на рамото си
О, Исусе, кръстът, който поемаш, е тежък заради мойте
грехове, но дай ми твоята благодат, за да мога по-лесно да нося
кръста на моя живот.

3-то спиране: Исус пада за първи път под кръста
Исусе, прости ми, че падна, изкупвайки тежестта на мойте
грехове . Не ми позволявай повече да греша.

4-то спиране: Исус среща прескръбната си Майка
Божия Майко, прости ми, че мойте грехове причиниха толкова
мъка и страдание, не ме изоставяй, бъди винаги с мен.

5-то спиране: Симон Киренеецът помага на Исуса
да носи кръста си

Исусе мой дай ми възможност да облекча твойте страдания,
носейки кръста на мойте страдания.

6-то спиране: Вероника изстрива лицето на Исуса
О, Исусе, споменът за твойте страдания е толкова жив пред
мен, че той ми дава сили в трудния житейски път.

КРЪСТЕН ПЪТ
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7-мо спиране: Исус пада за втори път под кръста
Исусе, ти падна отново, носейки тежестта на мойте грехове.
Помогни ми да бъда силен като теб и да заслужа твоята
благодат.

8-мо спиране: Исус утешава Йерусалимските жени
О, Исусе, помогни ми да изкупя греховете си с търпение и
послушание, за да мога достойно да получа твоята обич.

9-то спиране: Исус пада за трети път под кръста
Исусе мой, трънлив е пътят към Голгота, но обичта ми към теб
е толкова голяма,че с радост ще трьгна след теб.

10-то спиране: войниците събличат дрехите на Исуса
О, Исусе, помогни ми да понеса всички горчилки в живота, да
простя на враговете си, за да мога с радост да поема щастливия
път към твоето сърце.

11-то спиране: Исус е прикован на кръста
Исусе мой, искам да изживея твоето страдание на кръста, за да
се пречистя от всички злини и заедно с теб да поема пътя към
рая.

12-то спиране: Исус умира на кръста
Чрез твоята трагична смърт на кръста, аз осъзнах своите
грехове и те моля: приеми душата ми, за да се радва на вечната
ти слава.

13-то спиране: Исус е снет от кръста
Божия Майко, позволи ми в този тежък час да бъда до теб
скърбяща за твоя Син, да бъда съпричастна с твоята болка, да
поверя сърцето си на теб и на твоя Син вовеки.

14-то спиране: Исус е сложен в гроба
Един ден, когато дойде краят на земния ми живот, аз ще си
спомня за твоята смърт, Исусе, и ще те помоля да опростиш
греховете ми, за да те чувствам там, горе, по-близо до мен.



10

За слабостта и за укрепване на създанието, по време на болест
излиза на среща тайнството на маслоосвещение.
Това ни явява победата на Господа над греха и неговите
последици: “И ходеше Иисус по всички градове и села, като
поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на
царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у
народа.” (Мт 9,35).
Тази възможност за проповядване и реализиране на
победителното приближаване на благодат е дадена от Господа
на апостолите: “И като повика дванайсетте Си ученици, даде
им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват
всяка болест и всяка немощ. Тия дванайсет души изпрати
Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете
и в самарянски град не влизайте;  а отивайте най-вече при
загубените овци на дома Израилев; и като ходите,
проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно;
болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви
възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром
давайте.” Апостолите оправдават този мандат използвайки
също знак на маслоосвещение. “Те тръгнаха и проповядваха
покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха
с елей, и ги изцеряваха.”(Мк.6,12-13).
И писмото на свети Яков потвърждава как всичко това
продължава в Църквата. “Болен ли е някой между вас, нека
повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него,
като го помажат с елей в името Господне. И молитвата,
произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го
дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте
си един другиму греховете и молете се един за други, за да се
изцерите; голяма сила има усърдната молитва на
праведника.” (Як. 5,14-16). Тогава вярата на църквата разпозна
в маслоосвещението и в молитвата измолена от свещеника над
болния, тайнствен знак на Божията благодат, която подкрепя
слабост и болест, които така силно се отпечатват в човешкото
състояние.
Също в тайнството маслоосвещение светата Троица е

ТАЙНСТВАТА: 5) МАСЛООСВЕЩЕНИЕ
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присъстваща и действаща. Във връзка с Отца
маслоосвещението е тайнството за жертва на търпението на
болния и на благодатта, с която Бог я приема, оценявайки опита
на болестта както пътя към спасението и избавлението. Затова
църквата се обръща към Отца, молейки за този, който е болен
да получи във вярата на това тайнство “утеха в болки и
конфорт в страдание”.
Във връзка със Сина тайнството маслоосвещение свързва
страданието на човека със страданието на Христа и слага върху
него заслугата на Спасителя. Така болния участва в кръста и
Възкресението Господне за превъзходството на цялата Църква.
И накрая във връзка със Светия Дух маслоосвещението
установява общение на болните с цялата църква във действаща
връзка с Утешителя, благодарение на който общността и
болния си помагат взаимно в часа на изпитанието. Затова
свещеникът, помазвайки с маслото болния по челото и по
ръцете казва:”Чрез това свето помазание и поради преблагото
си милосърдие да ти помогне Господ с благодатта на Светия
Дух. И като те освободи от грях, да те спаси и подкрепи в
добротата Си.”
Така също лошото състояние и явната безполезност може да
станат път към службата за другите и духовна солидарност.
Маслоосвещението-тайнствена среща на Троица с болката и
човешкото страдание тогава ни показва, възможността на
спасителната болка, в която християнинът, скрит в Христа в
Бога, живее изпитанието на страданието като жертва на любов
към Отца и в общение с хората, променяйки страданието в
любов и приемайки плодовете на излекуването и на живота, с
които Живия Бог може да действа във вътрешността на
сърцето. Честването на тайнството на маслоосвещение се
нуждае от подтика на вярата, която е толкова дълбока, за да
разпознае Божията доброта и също в момента на страданието,
от доверие, толкова  голямо та да се отвори за жертвата и за
дара от само себе си. “И тъй, аз се надявам на Господа, Който е
скрил лицето Си от дома Яковов, и на Него се
уповавам.”(Ис.8,17). Наистина, онзи, който вярва в Бога и му се
поверява, нищо и никога не е загубил.

Сестра Йола
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Имало едно време едно кафяво-кестеняво врабченце, което
прекарваше живота си в непрекъснати вълнения и  въпроси.
Още беше в яйцето, а се измъчваше: “ще успея ли някога да
счупя тази така твърда черупка? Няма ли да падна от гнездото?
Мойте родители ще се погрижат ли за мене?”
Прогони тези трепети, но други го нападнаха, докато
треперещо на клончето трябваше да извърши първия си полет:
“Мойте крилца ще ме издържат ли? Ще се смачкам ли на
пода… Кой ще ме върне тук горе?”
Естествено се научи да лети, но започна да се оплаква. “Ще си
намеря ли съпруга? Ще мога ли да си построя гнездо?” И това
се случи, но врабченцето се измъчваше:“Яйцата ще бъдат ли
закриляни? Гръм би могъл да падне върху дървото и да овъгли
цялото семейство...
Ако дойде соколът да разкъса моите малки врабченца? Ще
успея ли да ги изхраня?
Когато малките врабченца се показаха хубавички, живички и
здравички и започнаха да прехвръкват тук-там, врабченцето се
оплакваше:” Ще намеря ли достатъчно храна? Ще успеят ли да
избягат от котката и от другите хищници? После, един ден, под
дървото спря Учителят, показвайки ги каза: “Погледнете
птиците небесни: те не сеят, нито жънат, нито в житници
събират и вашият Отец небесен ги храни”.
Кафяво-кестенявото врабченце ненадейно забеляза, че беше
имало всичко…незабелязано.
Ти благодариш ли на Господ за това, което ти дава всеки ден?
Радваш ли се на даровете на живота, на създанието, на доброто,
на хубавото?
Стига се оплаква, отвори широко сърцето си и вдишай
красотата на приятелството с Бог и близките.

Сестра Терезита

ЧУДОТО
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“Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за
свойте приятели”. (Йоан 15,13).

Когато чета тези думи в Евангелието от Йоан, моите мисли
отиват веднага към “Разпятието”, към Онзи, който знаел да
отдаде своя живот, та аз която пиша, вие които четете и всички
останали, да имаме живота. Страданието и смъртта на Исус са
по-голямото разкриване на правдивата любов от Бог към
хората, на Любовта от Сина към Отца и към братята си:
към Отца, страданието и смъртта са едно дело на обожание, на
величаене, на послушание и тотална вярност до дара за живота;
към братята са дарове на благодарност и предложение за
спасение.
Този “дар за благодарност” и това “предложение за спасение”
са за мен и за теб. Искаме ли да приемем заедно това знание за
тази голяма тайна?
Искаме ли да учим да издигнем всяко дело, което изпълняваме
по време на деня, радостно или не радостно, да знаем да го
обединим в Страданието на Исус, за да бъдем с Него носители
на живот и надежда? Искаме ли заедно с Мария, майката на
Исус и наша майка да открием дарът да се оставим на волята на
Бог? Искаме ли да издействаме дъжд от благодарност и
благословение върху нашето семейство, нашата енория, върху
света?
Ако в твоето сърце има такова желание, можеш да дойдеш на
срещите, за да споделиш Словото и молитвата, които правим в
енорията от

14 февруари 2002г, 10.30 часа.
Да се оставим да ни потресе любовта на Исус и да станем
“часовои на сутринта”.
Благодаря

Сестра Терезита

ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС УМРЯЛ И ВЪЗКРЪСНАЛ ЗА ЛЮБОВТА
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Човек се ражда и поема своя земен път с първородния грях
завещан им от Адам и Ева. След този грях нашите прародители
изгубиха Божията благодат и Божието приятелство. Господ им
беше дал свободата, а те я употребиха, за да се съмняват в
безкрайната доброта на своя създател и съгрешиха. С
първородния грях те се отрекоха от Божията любов, но Бог не
се отрече от тях.
Колко пъти сме си задавали въпроса, защо сме на земята, каква
е нашата мисия, какъв е смисълът на човешкия живот, защо
страдаме, дали някой не ни наказва?
Но целта на нашето страдание, не е в болката, която трябва да
изпитаме, а в Божията любов и целта на Божието правосъдие не
е в смъртта на човека, а в живота на човека. Затова изпрати и
своя възлюбен Син, за изкупител на целия човешки род и за
спасение на нашите души, а неговата мъченическа смърт се
превръща за нас в един болезнен път към възкресението и към
нов живот, към любовта, която трябва да даваме, тъй както
получаваме любов от своя Създател.
Животът, смъртта и възкресението на Божия Син Исус Христос
не са напразни. От неговата смърт и неговото възкресение се
роди Божията църква. С първото тайнство на Божията църква
кръщението, ние биваме уподобени на Исус, мъртвият и
възкръсналият. Кръщението ни присъединява към Църквата, то
е необходимо за спасението на нашите души, освобождава ни
от първородния грях, възражда ни духовно и ни прави деца на
Бога. То е като едно ново раждане, което ни дава криле за нов
живот, освобождава ни от страха, от чувството, че сме сами на
този свят.
Труден е пътят на всеки един от нас към Бога. Един го намира
по-рано, други по-късно. Но какво значение имат времето и
обстоятелствата за възраждането и полета на една душа
устремила се към вярата и Божията любов.
С кръщението Светият Дух полага в душата на човека семето
на новия живот и от всеки човек зависи дали ще отгледа

ПЪТУВАНЕ КЪМ БОГА!
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посятото зрънце любов, дали ще стане достоен ученик на
Христа и Божията църква.
За мен кръщението, което ще получа на Великден ще е първата
стъпка по дългия ми път към опознаване на Христовата вяра и
единение с Бога. Тази вяра, която дава смисъла на човешкия
живот, която Бог ни е разкрил чрез своя Син и Светия Дух,
която ни спасява в трудния ни живот и ни предпазва от
греховете, която осмисля страданието на човешкия род.
Вярвам братя и сестри, че ще бъдем заедно по този път в името
на Отца и Сина и Светия Дух.

Тотка

20 януари Филомена Габровска

Сигурно тя се моли за нас от небето и по особен
начин “гледа”, сега че не е повече сляпа, Крум
Балдузанов, който въпреки че не бил никаква
роднина с нея, винаги я придружавал, за да
може да участва в неделната литургия.
Огромно благодаря за този жест и също от
нашата енория.

ВЪРНАЛА СЕ В БОЖИЯ ДОМ

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

29 януари
Църковен брак на Тодор и Мария
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Вече почти година аз и моят
брат всяка седмица в събота
следобед ходим на
събиранията в църквата,
които организира и
провежда сестра Йола.
Случва се понякога на тези
занимания да присъства и
отец Валтер. Събираме се няколко деца - аз, моят брат – Петър,
Пламен, Мария и понякога Невена и Силвана. На тези срещи
правим различни неща. В зависимост от момента и от нуждите
на църквата и от нас. Преди коледните празници от различни
неща като – миди, раковини, шишарки и др.  изработвахме
малки подаръчета. Средствата, които събрахме дарихме на деца
в нужда.
Друго, което сме правили беше и гипсови фигурки. Тази работа
се оказа доста трудна. Трябваше да се работи доста бързо, за да
не се похабява материала.
На тези срещи на мен ми харесва това, че правим интересни
неща, говорим помежду си и всеки казва нещо, което другите
не знаят. Така до като се занимаваме и вършим полезни неща
научаваме и други. С.Йола е винаги много съпричастна с
нашите проблеми и аз мисля, че каквото и да и кажа тя винаги
би ми помогнала със съвет. Много съм щастлив от това, че те са
с нас и можем да разчитаме на тях. Благодарен съм за всичко,
което правят с нас, за всички моменти прекарани заедно.

Симоне (на 10 години)

СТРАНИЦА НА ДЕЦАТА
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Всяка неделя след литургия ние
децата от групата по катехизис
имаме среща. На тези срещи ние
четем от Библията и след това
обсъждаваме прочетеното.
Катехистите ни обясняват нещата,
които не сме разбрали.

Разговаряме и за религията като цяло. Учили сме и за
различните религии, за приликите и разликата им с нашата.
Тези срещи са полезни и приятни. На тях не само слушаме, но и
казваме какво мислим. С приятелите ми имаме възможност да
обсъдим други проблеми след като свършим. Катехистите
(Анелия, Елена и Ивайло) също са наши приятели. Винаги с
нетърпение очаквам следващата среща.

Пламен (на 12 години)

Всяка събота в 10 часа
малките деца на църквата се
събираме за общи занимания.
Ние пишем, рисуваме и се
забавляваме по много други
начини. Всеки път научаваме
много интересни неща.
Харесва ми защото играя с приятни хора. Радвам се, че съм там.

Ники (на 6 годони)



18

◊ Християнка съм, но много рядко идвам на Църква, само за
големите празници…….мисля, че Бог е навсякъде……моля се
в къщи сама… (от едно писмо пристигнало в Енория)

♦ Често чуваме тези думи, които нашата сестра е написала в
едно писмо, пристигнало до мене и мисля, че е добре и
справедливо да отговаря на тези думи.
Не мога да кажа, че Бог не е навсякъде, вярвам, че е така, ако не
беше така, нямаше да бъде Бог. Вярвам също, че личната
молитва е много необходима и трябва да я пазим.
Но тогава къде е проблемът? Проблемът е изкушението да
превърнем Бог в един собствен Бог, до толкова че да създадем
ние Бог по наше подобие и наш образ, а не обратното както ни
казва Битие 1,26.
Проблемът е в изкушението да променим нашата християнска
вяра в индивидуална вяра, в която всеки е свободен днес да
вярва.
Проблемът е в изкушението да трансформираме вярата в морал,
а Исус Христос в един моралист.
Проблемът е в изкушението да заемем мястото на Бога.
Проблемът е в изкушението да имаме  по-голяма вяра за земен
живот от колкото вяра във вечния живот.
Има още много различни изкушения, но мисля, че тези са
достатъчни за един кратък отговор на това писмо.
Тогава може би проблемът е точно в първото изречение:
“Християнка съм ”. Помислихме ли, някога, какво означава
това? Отговорът е много лесен: означа че принадлежа на
Христос, част съм от мистичното тяло на Христос, който е
Църквата, в която Той е Глава (вж. Кол 1, 18). Участието и

ОТГОВОРИ
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общение, за които Свети Павел казва: “Сега се радвам в
страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби
Христови в моята плът за тялото Христово, което е
Църквата” (Кол 1, 24). Вече от тези думи разбираме че в
Църквата нищо не е индивидуално, но всичко е общение. “И
кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се
слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло
Христово, а поотделно - членове. (1Кор 12, 26-27).
Предмет на нашата вяра е Исус Христос, Бог станал човек “и
Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за
евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване
на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото
Христово, докле всинца достигнем до единство на вярата и на
познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до
пълната възраст на Христовото съвършенство, та да не бъдем
вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо
учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на
измамата, а с истинска любов да растем по всичко в Оногова,
Който е глава, - Христос, от Когото цялото тяло, стройно
сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при
действието на всяка част според силите й, нараства, за да се
съзижда в любов” (Еф 4,11-16).

Отец Валтер

ЛИТУРГИЯ
Неделя в 10.00ч (Броеница в 9.30)
През седмица (всеки ден):

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

Всеки петък на мястото на Броеницата имаме Кръстен път
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ПОСТНО И ПАСХАЛНО ВРЕМЕ

ПОСТНО ВРЕМЕ
13/2 сряда 18.00ч Пепеляна сряда
17/2 неделя 10.00ч І Постна Неделя
19/3 вторник 17.00ч Св. Йосиф
24/2 неделя 10.00ч ІІ Постна Неделя
03/3 неделя 10.00ч ІІІ Постна Неделя
10/3 неделя 10.00ч ІV Постна Неделя
17/3 неделя 10.00ч V Постна Неделя

ВЕЛИКА СЕДМИЦА
24/3 неделя 10.00ч Връбница
27/3 сряда 16.00ч Литургия за осветяване на светите масла
28/3 четвърт. 18.00ч Литургия на тайната вечеря

19.00ч Обожаване
29/3 петък 18.00ч Честване Страданието Господне

18.30ч Тържествен Кръстен Път

30/3 събота 23.00ч Възкресение Христово (през светата нощ)
31/3 неделя 10.00ч Възкресение Христово (литургия през деня)

ПАСХАЛНО ВРЕМЕ
07/4 неделя 10.00ч ІІ Пасхална Неделя
08/4 понедел.18.00ч Благовещение
14/4 неделя 10.00ч ІІІ Пасхална Неделя
21/4 неделя 10.00ч ІV Пасхална Неделя
28/4 неделя 10.00ч V Пасхална Неделя
05/5 неделя 10.00ч VІ Пасхална Неделя
12/5 неделя 10.00ч Възнесение Господне
19/5 неделя 10.00ч Петдесетница


