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Отец Валтер Горра

Думите, които не се чуват
Добре знаем, или поне би трябвало да знаем, че
най-дълбоката и най-съкровена същност на литургията е, че тя
е молитвата на Църквата, Мистичното Тяло на Христос, Която
в Светия Дух непрекъснато се обърна към Отца.
Тази "църковна" същност на литургията ни призовава да
участваме в Службата с общително внимание, молейки се
всички заедно с едни и същи думи и жестове, включвайки се
изцяло в молитвата на цялата общност, която с едно сърце и
една душа служи на своя Господ. Пеенето е част от тази
общителна молитва, което не е само за тези, които имат
прекрасни гласове, но е за всички. Виждам по време на
литургиите хора, които не отварят уста по време на песните
(някой дори при молитвите)!
Това поведение показва липса на разбиране за това, което
правим, а именно честване на тайнството Евхаристия в
действието на Общността.
Цялата литургия е нашето съвместно участие с другите верни в
службата, в която не само присъстваме, а участваме. Всички
служим заедно.
По време на литургията има моменти, през които свещеникът
(и не само той) казва тихо определени думи. Искам с вас да
разгледаме тези моменти на Светата Евхаристия.
Започваме от момента, в началото на литургията, когато сме
поканени да признаем греховете си. За кратко в тишина, всеки
от нас изповядва в сърцето си своите слабости. Този акт не
заменя тайнството изповед, но дава възможно да участваме подостойно в Светите Тайини и – ако нямаме смъртни грехове –
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да се причестим. Това са думи, които тръгват от сърцето на

чедата към Своя Бог Отец. Не зная как всеки от нас изживява
този момент, колко дълбоко успява да се извини „пред Бога и
пред вас братя и сестри че много съгреших”. Ето, че дори и
този момент не е само личен. Ние изповядваме пред всички, че
сме грешници, нуждаещи от обръщане. Затова всеки изпросва
от братята и сестрите си молитви пред Господа нашия Бог за
себе си. Това озачава, че искаме молитви от другите и
едновременно се молим за тях.
Преди да отиде да провъзгласява Евангелието свещеника,
преклонявайки се към олтара, казва тихо тези думи: „Очисти
сърцето ми и устните ми, Всемогъщи Боже, за да мога
достойно да възвестя Твоето Свято Евангелие”. Трудна и
завладяваща услуга на Словото за мъже и жени, жадни за
истински думи. Винаги чувствам като моя - в дълбината на
душата си - тази мълчалива молитва, която литургията поставя
върху устните на свещениците преди да пристъпят към амвона:
"Очисти сърцето ми и устните ми, Всемогъщи Боже, за да мога
достойно да възвестя Твоето Свято Евангелие". Чувствам, че
съм човек с нечисти устни и нечисто сърце: И се моля с
пророка Исаия : "горко ми! загинах! защото съм човек с
нечисти уста, и живея сред народ също с нечисти уста, - и очите
ми видяха Царя, Господа Саваота." (Ис 6,5). И чакам. Очаквам
в краткото разстояние от олтара до амвона да прилети до мене –
както при пророк Исаия - един от серафимите с разпален в ръка
въглен, да се докосне до устата ми и каже: ето, това се докосна
до устата ти - и твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се
очисти. (ср. Ис 6,6-7). Нека да
стане
Евангелието,
"добрата
новина", която днес недостойно ще
чета!
Дори след четенето на Евангелието
свещеникът със същата смиреност,
целувайки книгата, казва тихо от
името
на
всички:
„Чрез
Евангелиските Слова да ни
бъдат простени греховете”.
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След Евангелието (или след проповедта, когато е проведена)
има време за тишина, през което всички даваме възможност на
Словото, Което сме чули да стане част от нас. Сега няма място
за нашите думи, Бог говори лично на всеки от нас. Нека да
отваряме сърцето си.
През време на дароприношението, когато на олтара се носят
хляба и виното, много често песен придружава тези дарове.
Докато общността пее, свещеникът приготвя олтара и
държейки малко издигната купата с хляба над олтара, казва
(тихо ако има песен или със силен глас ако няма):
„Благословен си Ти, Господи, Боже на Вселената. От твоята
щедрост получихме този хляб, плод на земята и на
човешкия труд. Ние ти го принасяме, за да стане за нас
храна за вечен живот”. И (ако няма песен) всички отговарят
„Благословен Бог навеки”. След това свещеникът налива в
чашата с виното малко вода, казвайки тихо: „Водата, смесена с
виното, да бъде знак на нашето съединение с божествения
живот на Христа, Който благоволи да приеме нашето
човешко естество”. И след това държейки малко издигната
чашата над олтара, казва: „Благословен си Ти, Господи, Боже
на Вселената. От твоята щедрост получихме това вино,
плод на лозата и на човешкия труд. Ние ти го принасяме, за
да стане за нас душеспасително питие”. И вярващите, ако не
се пее, отговарят: „Благословен Бог навеки”. С всички тези
думи се съединяват нашето и Божието естество, нашата и
Христовата жертва, нашите и Христовите дарове. Ние ги
принасяме на Него и Той принася Себе Си за нас. За да бъде
приета нашата жертва, свещеникът наведен към олтара, тихо
продължава, казвайки: „Със смирен дух и съкрушено сърце
да бъдем приети от тебе, Господи; да ти бъде приятно,
Господи Боже, жертвоприношението ни, което извършваме
пред Тебе”. След това свещеникът умива ръцете си казвайки
тихо: „Умий ме, Господи от моята вина, и очисти ме от моя
грях”. Приближава се най-великият момент на Светата
Евхаристия: хлябът ще стане Тялото Христово, виното –
Кръвта Христова - и думите казани от свещеника са от Псалом
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50, който цар Давид пише след като пророк Натан го извиква за
равносметка за прелюбодеянието му с Витсавее и убийството на
съпруга й (2Sam.11-12)!
Други думи, които свещеникът казва тихо са тези през времето,
когато вярващите казват или пеят „Агнец Божи, Който отнемаш
греховете на света..”. Вече хлябът и виното са станали Тялото и
Кръвта Христови и свещеникът взема комката и я преломява
над купата и пуска частица в чашата,
казвайки тихо: „Това смесване на
Тялото и Кръвта на нашия Господ
Исус Христос да послужи на нас,
приемащите Го, за вечен живот”.
Смесването в чашата на Тялото
Христово с Кръвта Христова изразява
тоталното, пълното жертвоприношение
от Исус. Това е момента на преломяване
(fractio panis). Това не е само един жест
без никакво значение. Напротив той е
натоварен със смисъл и значение. Очите
на всички вярващи са насочени към олтара, към ръцете на
свещеника. И в този момент разбират, че там е Исус така както
Го познаха двамата ученици от Емаус: „И когато Исус седеше с
тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им
подаваше; тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той
стана невидим за тях. И те си казаха един другиму: не гореше
ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато
ни обясняваше Писанието? И в същия час станаха, върнаха се в
Иерусалим и намериха събрани единайсетте и ония, които бяха
с тях, да казват, че Господ наистина възкръснал (Лк 24,31-34).
Как ви се струва? Не е ли в тези стихове цялата наша литургия?
В Новия Завет, в книгата Деяниа на Апостолите Светата
Евхаристия е наричана точно с думата, която припомня този
жест: „И постоянствуваха в учението на апостолите, в
общуването, в хлеболомението и в молитвите. (Деян 2,42). Този
жест, който според еврейските обичаи, се изпълнява от главата
на семейството има висока символична стойност. Показва
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единението чрез хляба, тъй като той се „умножава” за
участниците, които получавайки парче от ръцете на баща си, и
ядейки го, стават по-силни в единството. Исус иска да бъде
преломяван за нас, за да бъдем ние едно в Него.
Преди да се причестява свещеникът казва тихо една от двете
следващи молитви, които имат като основа думните на свети
Павел Апостол в посланието до Коринтияните (11,28-29): „Но
нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да пие
от чашата. Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие
своето осъждане, понеже не различава тялото Господне”.
Причастието е нашето изкупление, пълно единение с Исус и с
нашите братя и сестри, освобождение от лукавия, излекуването
от злото... но може да се превърне за нас в съд и осъждане, ако
не признаем, вярваме, и живеем всичко това! Ето двете
молитви, от които свещеникът избира една и я казва тихо:
„Господи Исусе, Син на Живия Бог, Който по волята на
Отца и съдействието на Светия Дух оживотвори света чрез
Твоята смърт. Освободи ме чрез това Пресвето Тяло и
Кръвта Ти от всичките ми беззакония и от всякакви злини,
направи да бъда винаги привързан към Твоите заповеди и
не допускай никога да се разделя от Тебе” или „Приемането
на Тялото и Кръвта Ти, Господи Исусе Христе, да не се
превърне за мен в съд и осъждане, а чрез Твоята милост да
ми послужи за защита на душата и тялото и за изцеление”.
В момента на Причастието вярващите се редят към олтара.
Това не е само едно ходене, но е шествие на Божия народ,
който отива до Трапезата на Христос. През това време
вниманието на всеки е само към Исус, Който ще приемаме.
Пред всеки вярващ свещеникът издига едно Свето Причастие
(комка), и казва „Тялото Христово”. Причестяващият се
отговаря: „АМИН”... Обаче има хора, които мълчат и нищо не
отговарят. Вземат Причастието и се връщат на мястото си, не
признавайки че този „АМИН” е най-важния от всичките
молитви и от цялата литургия. Причастието е общение с тялото
на Христос. „Амин”, който казваме, преди приемането на
Тялото на Христос е израз на истинска ангажираност.
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ТЯЛОТО
ХРИСТОВО
АМИН
АМИН

Амин, т.е. „Така да бъде”: да, аз обещавам да бъда Тялото на
Христос в живота си; да, аз съм решен да изграждам в моята
общност общението, което аз живея духовно с моя Господ; да,
аз се ангажирам да разпространявам културата на любовта в
обществото и да боря омразата, егоизма, гордостта и всички
форми на разделение и всичко това, което е в противоречие с
причастието. „Амин”: да го казваме решителни и силно всеки
път когато се причестяваме!
Когато всички са се причестили, свещеникът се връща на
олтара и докато почиства чашата казва тихо: „Което взехме с
устата си, Господи, да го приемем с чисто сърце, и от
временен дар да стане за нас средство за вечен живот”. Това
е молитвата, която свещеникът казва за всички онези, които са
се хранили с Тялото Христово, включително и себе си.
След това е добре да се запази за известно време мълчание. В
този момент пред Бога, тишината е единственият подходящ
личен отговор, идващ от дълбините на нашето същество за да
изрази вяра, благоговение и любящо общение с Него, Когото
сме получили.
Надявам се, че чрез тази статия, можах не само да привлека
вашето внимание върху темата, но по-важно е в бъдеще да
живеем в пълнота Светата Евхаристия, залог за нашето
спасение.
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Цанко Големанов
Още една МЕЧТА и
още една НАДЕЖДА
Защото чрез един Дух всички сме
кръстени в едно тяло (1Кор 12,13)
Пламъкът на МЕЧТАТА за обединение в
на една, свята, вселенска и апостолска Църква горя силно в
целия свят по време на поредната Молитвена седмица за
християнско единение (18-25 януари 2014 г). Още една
НАДЕЖДА това да се случи беше твърдо заявена и на обща
молитва за християнското единение, домакин на която тази
година бе катедралния ни храм „Св. Павел от Кръста”. За
пореден път се събраха представители на най-разпространените
християнски общности в Русе, заедно с техните духовни
наставници - отец Виктор и отец Антон (Православна църква),
отец Дирайр (Арменска апостолическа църква), пастор Даниел
Топалски (Методистка църква), пастор Ивайло Сяров
(Баптистка църква) и отец Валтер Горра (Католическа църква).
„Нима Христос се е разделил?“ (1 Коринтяни 1,13).
Този риторичен въпрос, отправен от апостол Павел в
посланието си до Коринтяните, е не просто темата на
Молитвената седмица тази година, но и силно емоционален
въпрос, насочен лично и към всеки от нас. Защо се държим
така, сякаш Христос се е разделил? Какво правим днес и какво
можем да направим утре за да променим нещата?
Основен акцент на срещата бе проповедта на пастор Даниел. В
началото той насочи вниманието ни към някои моменти от
посланието на апостол Павел до Коринтяни, моменти които са
останали извън полезрението на недостатъчно информираните
(като мен) читатели на Библията. Оказва се, че разделение в
Христовите църкви е имало още по това време – 1000 години
преди Великата Схизма и вероятно най-изразено е било това в
Коринт. Поради факта, че Христовите ученици в апостолските
си мисии са акцентирали върху различни аспекти на
Евангелието, отделните доста отдалечени общности са си
изградили
илюзорното
усещане
за
уникалност
и
противопоставяне: „Защото узнах от домашните на Хлоя за
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вас, братя мои, че помежду ви имало раздори. А това казвам,
защото един от вас дума: "аз съм Павлов", друг: "аз пък Аполосов", трети: "аз съм Кифин", а друг: "аз пък - Христов"(1Кор
11,12). Налага се апостол Павел да напомни кое всъщност е най
-важното, по отношение на което всичко останало има
второстепенно значение. Казва им, че съществува една
единствена истинска основа на единството помежду им, която
остава въпреки различията, и това е Христос. А Христос е само
Един, „един и същ е Господ на всички, богат за всички, които
Го призовават” (Рим 10,12). За съжаление, дори тогава
разединението в коринтската община е било доста сериозно и
на апостол Павел му се налага да търси различни пътища за
неговото преодоляване.
Пастор Даниел хвърли светлина и върху сериозността на
съществуващите в днешно време разделения в Христовата
общност. Различията помежду ни – вероизповедни,
литургически, организационни и какви ли още не – ни се
струват понякога толкова големи, че обезсмислят всеки опит за
диалог и сътрудничество. Ясно е, че трудно бихме могли да
омаловажим толкова драматични догматически разногласия по
отношение на Св. Троица, на начина на съединение на двете
природи в едната Личност на нашия Господ Исус Христос, на
светите изображения и дори на разбирането ни за спасението.
Резонен е въпросът, дали няма да е предателство към нашето
разбиране за истината, към собствените ни традиции, ако
просто кажем, че всичко това всъщност не е толкова важно,
колкото са мислили нашите предци и самите ние. Няма
съмнение обаче, че апостол Павел не ни съветва да извършим
предателство – нито към вярата си, нито към традицията, в
която сме повярвали и израснали. Но акцентирането върху
различията и тяхното хиперболизиране едва ли би помогнало
на някого. Апостолът всъщност ни казва, че където и да търсим
своята идентичност като християни, истинската основа за
нашата идентичност е неразделеният, единият Христос. Само
на тази база всички ние можем да се наречем Христови.
Силно въздействащото си слово пастор Даниел продължи с
темата за Християнската любов, като основен реален път за
постигане желаното единство на Християнските църкви. Когато
казваме, че думите на апостол Павел ни напомнят, че нашата
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идентичност е в Христос, с това всъщност ние казваме, че
нашата истинска идентичност е в любовта. Да бъдем Христови,
да имаме своята идентичност в Христос означава да знаем, че
Бог е любов, да приемем, че освен правота на вярата
(ортодоксия) и правота на живота (ортопраксия), има и правота
на сърцето (ортокардия). Пастор Даниел ни припомни какъв е
бил въпросът на възкръсналия Христос към Петър при
явяването Му при Тивириадското езеро. Исус го пита: „Обичаш
ли Ме?“. Петър са натъжава от трикратното повторение на
въпроса, но този особен подход на нашия Господ има за цел да
подчертае изключителната важност на любовта. Този въпрос
изчерпва всичко и изисква ясен отговор. Да бъдем Христови, да
имаме своята идентичност в Христос, означава да Го обичаме с
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум (Матей
22:37) и да обичаме ближния, както себе си. Ако наистина
обичаме Христос, то няма как да не обичаме тези, които Го
признават за свой Господ, тези, които вярват, че Исус е
Христос. И тогава все по-рядко ще си задаваме въпроса „Нима
Христос се е разделил?“.
Широко известна мисъл е, че всеки дълъг път започва с една
малка стъпка – началната ни малка стъпка беше проведената
преди няколко години първа обща молитва за християнското
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единение в Русе. Може да се допълни и че пътят представлява
дълга поредица от малки стъпки, докато накрая една малка
стъпка на човека се превръща в един голям скок за
човечеството... Нека не преставаме да правим нашите малки
стъпки...
По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици,
АКО ИМАТЕ ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ СИ
(Йоан, 13:35)
ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ
Цел на Годината на Общността в нашата
Никополска Епархия е клирът и верните със
съвместни усилия да разсъждават върху
темата за живота в нашите енорийски
общности и в Епархията: да си дават сметка за благотворното
влияние на общността върху духовния път на християнина, за
действието на Светия Дух сред вярващите, обединени около
олтара и споделящи трапезата на Тялото и Кръвта Господни,
както и да осмислят проблемите, които ни пречат да живеем в
единство като нов Божи народ.
Какво е общност?
1.
Какво, според тебе, означава понятието „общност”?
2.
В какви общности и групи в Църквата или извън нея
участваш? Какъв е опитът ти от това участие?
3.
Какви са измеренията на общността в християнското
семейство? Как християнското семейство участва в живота на
църковната общност?
4.
За каква енорийска общност мечтаеш?
5.
Какво, според тебе, би казал днес Исус за нашата
енорийска общност?
Тези са само първите въпроси над които можем да
размишляваме и да споделим между нас!
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От Посланието на ПАПА ФРАНЦИСК
За честване на XLVII-ия
СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА
(1ви януари 2014)

БРАТСТВОТО,
ОСНОВА И ПЪТ КЪМ МИРА
1. В моето първо послание за Световния Ден
на Мира аз искам да отправя към всички хора и народи
пожелание за пълноценно съществуване изпълнено с радост и
надежда. В сърцето на всеки мъж и всяка жена всъщност
съществува желание за пълноценен живот, на което
принадлежи и неутолимата жажда за братство, която от своя
страна подтиква към общение с останалите, в които ние не
откриваме неприятели или конкуренти, а братя, които да
приемем и прегърнем.
Всъщност, братството е основно измерение на човека, който е
релационно същество. Дълбокото осъзнаване, че сме във връзка
ни води до това да виждаме във всеки човек истински брат и
сестра и така да се отнасяме към него, в противен случай
изграждането на справедливо общество с траен и солиден мир е
невъзможно. …
В динамиката на историята, както и в разнообразието на
етноси, общества и култури, ние виждаме посято призванието
да образуваме една общност от братя, които взаимно се
приемат, като се грижат едни за други. Но едно такова
призвание днес все още често е оспорвано и противоречи на
фактите, в един свят, характеризиращ се с тази "глобализация
на безразличието", чрез която ние бавно "привикваме" със
страданието на другите, като се затваряме вътре в себе си. …
Както го заяви Бенедикт XVI, глобализацията ни прави близки,
но не ни прави братя. Освен това, много случаи на неравенство,
бедност и несправедливост сигнализират не само за дълбока
липса на братство, но също така и за липсата на култура за
солидарност. …
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В същото време става ясно, че и съвременната етика става
неспособна да произвежда истински връзки за братство,
понеже едно братство, ако е лишено от лично позоваване на
един общ Отец, като негово последно основание, то не успява
да устои. A истинското братство между хората предполага и
изисква трансцедентно бащинство. От признаването на това
бащинство се консолидира братството между хората, което ще
рече, състоянието да станеш "ближният", който поема грижата
за другия.
«Къде е твоя брат» (Бит. 4,9)
2. За да разберем, по-добре това човешко призвание към
братството, за да разпознаем адекватно препятствията, които се
противопоставят на неговото изграждане и да открием
пътищата за тяхното преодоляване, е важно да се оставим да ни
води осъзнаването на Божия план, такъв какъвто ни е
представен осезаемо в Светото Писание.
Според разказа за произхода, всички хора идват от общи
родители, от Адам и Ева, двойка създадена от Бог по негов
образ и подобие (виж Бит. 1,26), от които се раждат Каин и
Авел. В идването на първоначалното семейство, ние четем
битието на обществото, развитието на отношенията между
хората и народите.
Авел е овчар, Каин е земеделец. Тяхната дълбока идентичност
е всъщност в тяхното призвание, в това да бъдат братя,
както и в разнообразието на тяхната дейност и тяхната култура
в начина, по който се отнасят към Бог и сътворението. Но
убийството на Авел от Каин трагично потвърждава
радикалното отхвърляне на поканата да бъдат братя. …
Историята на Каин и Авел ни учи, че човечеството носи,
вписано в себе си не само призванието за братство, но и
драматичната възможност за неговото предателство.
Свидетелствайки за всекидневния егоизъм, който е в основата
на много войни и доста несправедливости много мъже и жени
умират в действителност от ръката на братя и сестри, които не
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могат да се разпознаят като такива, което ще рече
същества, създадени за взаимност, общение и дар.

като

«А вие всички сте братя» (Мт. 23,8)
3. Въпросът възниква спонтанно: мъжете и жените от този свят
ще могат ли някога да отговорят напълно на жаждата за
братство, вписана в тях от Бог-Отец? Ще успеят ли те със свои
собствени сили да победят безразличието, егоизма и омразата и
да приемат законните различия, които характеризират братята и
сестрите ?
Ако перифразираме Неговите думи ние бихме могли така да
синтезираме отговора, който ни дава Господ Исус Христос:
понеже има само един Отец, който е Бог, то вие всички сте
братя. (виж Мт 23,8-9). Коренът на братството се състои в
бащинството на Бог. Не се касае за едно генетично бащинство
неясно и исторически неефективно, но за изключително
практичната и конкретна лична Божия любов към всеки човек
(виж Мт 6,25-30). …
Този, Който приема живота на Христос и живее в Него,
признава Бог като Отец и се отдава напълно на Него, обичайки
го над всяко нещо. Примиреният човек вижда в Бог Отец на
всички, и следователно той е насърчен да живее в отворено
братство с всички. В Христос, другият се приема и обича като
син или дъщеря на Бог, като брат или сестра, а не като
чужденец, още по-малко като антагонист или пък като враг. В
семейството на Бога, където всички са деца на един и същи
Отец, и понеже са присадени в Христос, Синът на Сина, няма
"погубени животи." Всички се ползват от равно и
неприкосновено достойнство. Всички те са обичани от Бог,
всички са били изкупени чрез кръвта на Христос, умрял и
възкръснал за всички. Ето защо ние не можем да останем
безразлични към съдбата на братята.
Братството, основа и път за мир
4. Така поставено е лесно да се разбере, че братството е основа
и път за мира. …
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Християнската солидарност предполага, че ближният ще
бъде обичан не само като «човешко същество с неговите права
и фундаментално равноправие по отношение на всички, но и
[като] живо изображение на Бог-Отец, изкупено чрез кръвта
Христова и обект на постоянно въздействие на Светия Дух.»,
като другия брат. «Тогава – припомня Йоан Павел II –
осъзнаването на общото бащинство на Бог, на общото братство
за всички хора в Христос, “синове на Сина”, на присъствието и
животворното действие на Светия Дух ще даде на нашия
поглед към света като нов критерий тълкуването», за да го
преобрази.
Братството, предпоставка за преодоляване на бедността
5. В Caritas in veritate, моят предшественик припомняше на
света как липсата на братство между народите и индивидите е
важна причина за бедността. В много общества, ние
изпитваме дълбоко относителна бедност, дължаща се на
липсата на силните връзки в семейството и в общността. Ние
съдействаме загрижено за развитието на различни видове
дискомфорт, маргинализация, самота и различни форми на
патологична зависимост. Подобна бедност може да бъде
преодоляна само чрез преоткриването и укрепването на
братските отношения в семействата и общностите, чрез
споделяне на радости и страдания, трудности и успехи, които
съпътстват живота на хората. …
Преоткриването на братството в икономиката.
6. Сериозните финансови и икономически съвременни кризи –
които намират своя произход от една страна в постепенното
отдалечаване на човека от Бог и от «ближния», както и в
жадното търсене на материални блага, а от друга в
обедняването на междуличностните и между общностните
отношения – подтикнаха много хора да потърсят
удовлетворение, щастие и сигурност в консумацията и в
печалбата, отвъд всяка логика за здрава икономика. Още в
1979 година Йоан Павел II осъди наличието на «реална
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осезаема опасност: докато прогресира огромно доминирането
на човека над света на нещата, човекът рискува да изгуби
синовете водачи на това доминиране да види своето човечество
подчинено по различни начини на този свят, и така самият той
да стане обект на многостранни манипулации – не винаги пряко
осезаеми – чрез цялостната организация на живота в
общността, чрез производствената система, чрез натиск на
средствата за социална комуникация».
Поредицата от икономически кризи трябва да доведе до
навременни нови размишления върху модели за икономическо
развитие, както и до промяна в начина на живот. Днешната
криза, със своето тежко наследство в живота на хората, може
също да стане благоприятен момент, за да намерите отново
добродетелите - благоразумие, умереност, справедливост и
сила. Те могат да помогнат да се преодолеят трудните моменти
и да преоткрием братските връзки, които ни свързват едни с
други, с дълбоко доверие, от което човек се нуждае и е
способен на нещо повече от увеличаване на своите собствени
индивидуални интереси. Особено тези добродетели са
необходими да се изгради и поддържа едно общество със
зачитане на човешкото достойнство.
Братството изключва войната
7. В току-що изтеклата година, много от нашите братя и сестри
продължават да изживяват мъчителния опит на войната, която е
сериозна и дълбока рана причинена на братството.
Има много продължаващи конфликти в общото безразличие. За
всички тези, които живеят в земите, където оръжията налагат
терор и разрушения, аз ви уверявам в моята лична
съпричастност и тази на цялата Църква, която има Мисията да
отнесе милосърдната любов на Христос също и на забравените
безпомощни жертви на войните, чрез молитвата за мир, в
служба на ранените, гладните, бежанците, пътуващите хора и
на всички онези, които живеят в страх. Църквата също издигна
глас, за да достигне до отговорниците викът от болката на това
страдащо човечество, за да се сложи край на враждебностите,
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на всяка злоупотреба и всяко нарушаване на основните
човешки права.
Поради тази причина, аз искам да изпратя един силен апел до
всички онези, които със силата на оръжието сеят насилие и
смърт: преоткрийте брат си в този, който до днес вие сте
считали само за враг, който трябва да повалите, и спрете
ръката си! Откажете се от пътя на оръжията и тръгнете по пътя
на срещата с другия чрез диалог, прошка и помирение, за да се
възстанови справедливостта, доверието и надеждата около вас!
…
Корупцията и организираната престъпност спъват
братството
8. Хоризонтът на братството се обръща към растеж в пълнота
във всеки мъж и всяка жена. Праведните амбиции на една
личност, особено ако тя е млада, не трябва да бъдат осуетени
или наранени, надеждата да могат да ги постигнат не трябва
да им бъде отнета. Въпреки това, амбицията не трябва да се
смесва с недобросъвестността. Напротив, по-подходящо е да
си съперничат във взаимното уважение (виж Рим 12,10). При
това в споровете, които са неизбежна част от живота, ние
трябва винаги да помним да бъдем братя, следователно трябва
да се учим и да учим другите да не се приема ближния като
враг или противник за елиминиране. …
Истинският дух на братството побеждава индивидуалния
егоизъм, който не позволява на хората да живеят заедно
свободно и хармонично по между си. Този егоизъм се развива
социално, било в различните форми на корупция
разпространени днес навсякъде, било във формирането на
престъпни организации - от малките групи чак до групите,
организирани в глобален мащаб - който, като подкопава в
дълбочина законността и справедливостта, улучва в сърцето
достойнството на личността. Тези организации сериозно
обиждат Бога, вредят на братята и нараняват сътворението, а
още повече, когато те имат в допълнение и религиозно
значение.
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Аз мисля за сърцераздирателната драма на дрогата, към която
се засилва презрението в разрез с моралните и гражданските
закони, за опустошаването на природните ресурси и
прогресивното замърсяване, за трагедията на трудовата
експлоатация. Мисля, че нелегалния трафик на пари, както и
финансовите спекулации, които често приемат хищен и опасен
характер за цели социални и икономически системи, излагат
милиони мъже и жени на бедност. Мисля за проституцията,
която всеки ден покосява невинни жертви, особено сред помладите хора, отнемайки им тяхното бъдеще. Мисля за ужаса
от трафика на хора, за престъпленията и злоупотреби над
малолетни и непълнолетни лица, за робството, което все още
разпространява своя ужас в някои части на света, за трагедията
на емигрантите често пъти нечута, с която недостойно се
спекулира в неравенството. Йоан XXIII пише в тази връзка:
"Едно общество основано само върху баланса на властта не би
имало нищо човешко: то непременно компрометира свободата
на хората, вместо да я подпомага и насърчава, за да се развива и
усъвършенства". Но човек може да се обърне и никога не
трябва да се отчайва и отказва от възможността да промени
живота си. Аз бих искал това послание да бъде едно послание
изпълнено доверие за всички, включително и за тези, които са
извършили ужасни престъпления, защото Бог не иска смъртта
на грешника , а да се обърне към вярата и да живее (виж. Ез
18,23). …
Братството помага да се поддържа и съхрани природата
9. Човешкото семейство получи общ дар от Твореца:
природата. Християнското виждане за сътворението има
положително становище относно законността на интервенциите
в природата, да се използва, при условие, че се действа
отговорно, което ще рече, признавайки "устройството", което е
вписано в нея, както и използването на ресурсите й разумно за
благото на всички, като се зачита красотата, целта и
полезността на всяко живо същество и неговата функция в
екосистемата. С една дума, природата е на наше разположение
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и ние сме призвани да я управляваме отговорно. Напротив ние
често сме водени от алчност и гордост да доминираме, да
притежаваме, да манипулираме, да използваме; ние не пазим
природата, нито я уважаваме, ние не я считаме за безвъзмезден
дар, за когото трябва да се грижим, за да бъде в услуга на
братята, включително и за бъдещите поколения. …
Заключение
10. Братството има нужда да бъде преоткрито, обичано,
изживяно, известено и свидетелствано. Но само любовта дадена
ни от Бог ни позволява да приемем и да живеем пълноценно
братството. …
Като християни вярваме, че в Църквата - всички ние сме части
едни на други и всички сме си взаимно необходими, тъй като
във всеки един от нас е дарена благодат в мярката на Христовия
дар за общото благо (срв. Ефесяни 4,7-25, 1 Коринтяни 12,7).
Христос дойде на света, за да ни донесе Божията благодат,
което ще рече възможността да вземем участие в живота Му.
Това предполага да се изгради една братска връзка, белязана от
взаимност, прошка, и цялостно себеотдаване, в зависимост от
големината и дълбочината на Божията любов към човечеството,
поднесена от този, Който разпнат и възкръснал превлича
всичко към Него: «Нова заповед ви давам, да любите един
другиго; както Aз ви възлюбих, да любите и вие един другиго.
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов
имате помежду си» (Йоан 13,34-35). И тази добра новина
изисква от всеки още една крачка напред, постоянно
упражняване в емпатия, в изслушване на страданието и
надеждата за другия, включително и този, който е най-далеч от
мен, ангажирайки се в този взискателен път на любовта , която
знае как да се отдаде и да се разпространи безвъзмездно за
благото на всеки брат и всяка сестра. …
Нека, Дева Мария, Майката на Исус да ни помогне да разберем
и изживеем всички дни в братството, което блика от сърцето на
нейния Син, за да донесе мир на всеки човек върху нашата
любима земя.
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Петко Христов
Никополски Епископ

ПОСЛАНИЕ ЗА
ГОДИНАТА НА СЕМЕЙСТВАТА
Преподобни Отци, сестри, драги верни!
Изминалата година беше посветена на вярата.
Сега, когато приключи тази година, е време да
си дадем сметка наистина ли живеем вярата си както Бог
иска...Светият Отец папа Франциск обяви свикването на
извънреден Синод на католическата църква през октомври
2014г посветен на семейството. Днес повече от всякога
семейството е подложено на изпитание. Свидетели сме как
семейството е атакувано по най-различни начини. Правят се
опити да бъде обезличена неговата същност и достойнство като
се свежда до едно обикновено съжителство.
Още от самото начало на творението Бог има Своя план за
семейството: „мъж и жена ги сътвори” (Битие 1,28), „ще бъдат
една плът” (Мт 19,6). Семейството съществува с Божия
благословия, и неговата сила се крепи на тази благословия.
Сърцето е едно богатство, което нито се продава, нито се
купува, но се подарява и то завинаги, в момента в който пред
Божия олтар двама души си обещават вярност, неразривност и
единство.
И след това съпрузите са призвани да станат родители. А
родителите от своя страна трябва да натрупват за децата си не
материални блага, постове, власт, но мисли, които водят в
живота, и имат стойност за вечността. Всъщност децата със
своята невинност са първия учител в дома. А после са живите
послания изпратени в епоха, която родителите няма да видят. И
от тук големият въпрос за всяко семейство: какво послание
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подготвят и изпращат в бъдещето. Послание, което да бъде
тяхната радост и утеха тук на земята, и гордост във вечността.
Бог да покровителства и запази достойнството и истинския
характер на семейството като свое творение.
По този повод Епископската Конференция на Католическата
Църква в България реши:
През Новата година в нашите енории, да се молим поспециално за семействата, казвайки след всяка служба следната
молитва:
МОЛИТВА ЗА СЕМЕЙСТВАТА

Всемогъщи Боже, дари на света
добри християнски семейства,
които съзнават и ценят тайнството на брака
и във взаимна съпружеска вярност
са Твои сътрудници в създаването на живота
и негови верни защитници.
Превърни семейните огнища
в истинска домашна църква,
чиято светлина и топлина
излъчва Твоето присъствие. Амин
Да се молим за Светия Отец папа Франциск и за епископите на
Католическата църква, които ще участват на Този Извънреден
синод, посветен на семейството. Свети Дух да бъде с тях и ги
просветлява при вземането на толкова важни решения, пред
тези нови предизвикателства, които засягат семейството днес.
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отец Ярослав Бабик от Бургас

“Савле, защо ме гониш?”
Христос продължава да страда
заедно с християните
Скъпи братя и сестри, публикуваме думите на отец Ярослав
от Бургас, с който ни моли за молитвена подкрепа за няколко
от неговите събратя мисионери в Африка. Нека се молим
силно за тях и тяхната мисия!
"Скъпи приятели! Нашите събратя капуцин поляци - шестима
мисионери в Централноафриканската Република - намират се
точно сега в много голяма опасност! Затова призовавам Ви
усърдно да се молите за Тях. Аз и моите братя, които служим в
България много добре ги познаваме, те са нашите колеги още
от времето когато бяхме заедно в семинарията и се подготвяхме
за свещенството - затова за нас вестите, които получихме са
много тъжни. Но надяваме се, че всичко с Божията помощ ще
се оправи.
Какво точно станало... Нашите братя заедно с хората, които при
тях търсиха безопасност, трябваше да напуснат един манастир,
една мисия в Ngaoundaye, и тръгнали в гората (точно в
джунглата). Поради тази причина, че бяха атакувани от
бунтовници свързани с мюсулманска бивша коалиция
Селека" (произхождаща от Чад и Судан), които преди една
година отнели властта на президента Франсис Бозизе и
окупират до днес днешен страната. От този момент, когато
"Селека" започнала да управлява народа започнало да има
беззаконие и анархия; столицата Банги беше превзета. Затова,
че войниците имат разрешение да се издържат сами, могат да
взимат каквото и от когото искат. Най-много страдали
християни, които също започнали, в организирани от себе си
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партизански групи, да защитават своите близки. Общо взето
става дума за доста сериозен военен конфликт. Своите войници
изпратила вече там Франция (1600) и Полша (50). Също
подготвят се контингенти от войници от другите европейски
държави. За съжаление европейските медии напълно мълчат
затова което се случва на африканския континент!!!
Благодарение на Господа до сега, никой от нашите събратя не е
пострадал, но няколко хора, тези които се съхранили в
манастири и в църковните градини (бежанци - жителите на
околните села) - бяха наранени. Бунтовниците обстреляха
мисиите, после разграбили всички помещения, взели телефони,
коли, компютри, пари... В околните села бяха убити хората.
Също много голям стрес и притеснение преживели полските
Сестри на Общността на Добър Пастир, които също бяха
атакувани от бунтовниците - и те намериха подслон в
капуцинските сгради. Точно казано всички капуцински мисии в
Централноафриканската Република (в Bocaranga, Bouar, Ndim,
Yole и горе възпоменавано Ngaoundaye) станали лагери за
бежанци, които при Бог и братя капуцини търсят безопасност.
Молете се за тях!!!
Сестра Терезита

Братчето
Една млада майка очакваше второ дете.
Когато разбра, че ще бъде момиченце, научи
първородното си дете, което се казваше
Михайл, да облегне главичката си на нейния кръгъл корем и да
пее с нея една приспивна песен на сестричката, която трябваше
да се роди.
Песничката, която се казваше „Звездо, звездичко, нощта се
приближава...” се харесваше най-много на детето, и то я пееше
много пъти.
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Раждането беше преждевременно и сложно. Бебето беше
поставено в инкубатор за интензивни грижи. Треперещите
родители бяха подготвени за лошата новина: тяхното дете
имаше най-малка вероятност да остане живо.
Малкият Михайл ги умоляваше: ”Искам да го видя! Трябва
непременно да го видя!”
След една седмица, бебето се влоши още повече. Тогава,
майката реши да заведе Михайл в отделението за интензивна
терапия на родилния дом. Една медицинска сестра искаше да
попречи, но жената беше решена на всичко и придружи детето
близо до малкото легло омотано с проводници и малки тръби
където бебето се бореше за живота.
Близо до леглото на сестричката, Михайл инстинктивно
приближи своето лице до онова на бебето и започна да пее
тихо: „Звездо, зведичко...!”
Бебето реагира на мига. Започна да диша спокойно, без задух.
Със сълзи на очите майката каза: ”Продължавай, Михайле!
Продължавай!” Детето продължи. Бебето започна да движи
малките си ръце. Майката и бащата плачеха и се смееха
едновременно, докато медицинската сестра невярваща остана
учудена.
След някои дни, малката влезе в къщата в ръцете на майка си,
докато Михайл изразяваше шумно радостта си. Лекарите от
клиниката, смутени, определяха случката с трудни думи.
Майката и бащата знаеха, че беше се случило просто едно чудо.
Чудото на любовта на един брат към сестричка, дълго очаквана.
Ние можем да живеем само ако сме сигурни че има Някой,
Който ни чака.
Исус каза: ”Отивам да ви приготвя място... и ще ви взема при
Мене си, за да бъдете и вие, дето съм Аз”. (Йоан 14,2-3)
Трябва да имаме предвид тези ценни и чудни думи...
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ПАПА ФРАНЦИСК ЩЕ ПОСЕТИ СВЕТИТЕ ЗЕМИ
На 5 януари след молитвата „Ангел Господен” папа Франциск
обяви пред поклонниците и вярващите, че от 24 до 26 май тази
година ще посети Светите земи.
„Ако Бог пожелае, ще извърша поклонническо пътуване в
Светите земи, чиято основна цел ще бъде възпоминанието на
историческата среща между папа Павел VІ и патриарх
Атинагор, провела се на 5 януари преди петдесет години.
Пътуването ще включва посещение на три места – Аман,
Витлеем и Йерусалим. В Църквата на Гроба господен ще
проведа икуменическа среща с представителите на всички
християнски църкви в Йерусалим, участие в която ще вземе и
Константинополския патриарх Вартоломей. Затова и се
обръщам към вас от днес нататък да се молите за
осъществяването на това поклонническо пътуване”.
Ние всички, като енорийска общност, поемаме ангажимент да
отговорим на молбата на Светия Отец, да се молим за това
толкова важно намерение. Във всичките ни молитви и
ежедневни саможертви, да насочим нашия поглед към това
събитие и да “даряваме” дори нашите страдания и мъки в полза
за добър успех на това пътуване,
и добрите резултати, според
Божията Воля.
През
тези
месеци
на
енорийското
ниво,
ще
подготвим инициативи, които
могат все повече да отговарят на
тази цел.
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