ул. Еп. Босилков, 14 - Тел/Факс: 082 / 828188 GSM: 0882 / 718834 E-Mail: enoria_russe@yahoo. it - www. catholic. bg/ruse

Брой 104 - март 2014

Отец Валтер Горра

Смъртта и Възкресението:
Неделими елементи на Спасението
Времето толкова бързо тича, че вече се приближава Великата
Седмица и Великден, централни дни в нашата вяра! Да, така е!
Тази велика тайна на Страданието и Възкресението на нашия
Господ Исус Христос, тези два момента, които са едно цяло и
не могат да бъдат разделени. Те заедно са Събитието на нашето
спасение.
Този бином смърт-възкресение е неделим: възкресението не е
разбираемо без смъртта, а без възкресението ние не сме
спасени.
Кръстът не е събитие, което лесно се разбира: с кръста Си,
Исус ни изкупи и чрез Своята Кръв изтри нашите грехове и ни
отвори отново пътя за завет с Бога. Но необходима ли беше
тази Смърт? Защо Бог ни даде спасението чрез толкова голямо
Страдание на Своя Син?
Отговорът можем да намерим в думите на великите богослови
на Църквата и на светците, в Катехизиса на Католическата
Църква, в документите на съборите на Църквата. Но във всички
тях, можем да стигнем до явяването на Божата Любов към
човека в това събитие.
Даваме тогава думата на самия Исус, Който ни говори за това:
“Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за
своите приятели” (Йо 15,13). Тогава се питаме: само за своите
приятели ли? И кои са тези приятели? Той говореше тогава на
Своите ученици, Своите приятели-апостоли!
Тези, които се отказаха от Него (Петър), които го предадоха
(Юда), които избягаха и Го оставиха сам (всичките други)! Ето
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приятелите на Исус!
Не го казвам с ирония, а от гледна точка на Исус, Който даде
живота Си за тях и за всички, за мене и за тебе!
Вие сте мои приятели, мои братя и мои сестри.
И добавя, “не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах” (Йо 15,16).
Той ни избра за приятели, но каза и защо: “здравите нямат
нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова
праведници, а грешници към покаяние” (Мк 2,17). Исус с тези
думи казва: “Вие имате нужда от мене, и Аз съм за вас, и с
моята любов готов да ви излекувам... ако искате!”. Вие сте ми
приятели, защото аз ви избрах, още преди вие да ме изберете.
Защото, казва, “ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам
награда? Не правят ли същото и митарите?” (Мт 5,46). И Исус
не го казва само с думи, но го показва от кръста Си: “Отче!
прости им, понеже не знаят, що правят” (Лк 23,24).
Той даде живота Си за тях и за всички, за мене и за тебе!
Негови приятели сме.
И Той даде живота Си свободно, точно за тази цел и “начена да
открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим
и много да пострада от стареите, първосвещениците и
книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне” (Мт
16,21) и в Гетсиманската Градина прие напълно отредения му
път, да даде живота Си за тях и за всички хора, за мене и за
тебе:
“Чашата на Новия Завет, която Исус отнапред бе приел на
Тайната Вечеря, поднасяйки в жертва Самия Себе си, Той
получава след това от ръцете на Отца в Своята агония в
Гетсимания, като се остави да „бъде послушен до смъртта" (Фил. 2,
8). Исус се моли: „Отче мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая
чаша..." (Мт. 26,39). По този начин Той изразява ужаса, който
представлява смъртта за Неговата човешка природа. В
действителност тази човешка природа, както и нашата, е
предопределена за вечен живот; нещо повече, за разлика от
нашата тя е съвършено свободна от греха, който причинява смъртта;
но особеното за човешката природа на Исус е, че е взета от
божественото Лице на „Началника на живота", на „Живия". Като
приема в човешката си воля да бъде изпълнена волята на Отца, Той
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приема смъртта като изкупителна, за „да възнесе нашите грехове с
Тялото Си на дървото" (1 Петр. 2, 24)” (ККЦ 612).
И това, го прави за тях и за всички, за мене и за тебе!
И го прави защото “Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да
премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите,
които бяха в света, Той ги възлюби докрай” (Йо 13,1).
Какво нещо велико: ни обича докрай. Ето защо го прави:
поради любовта за тях и за всички, за мене и за тебе!
Свети Павел така обяснява: “Защото, още когато ние бяхме
немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите.
За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, някой
и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта Си към нас с
това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни” (Рим
5,6-8).
Има още много да се говори, само цитирайки думите на Исус и
на Светото Писание. Но това е предостатъчно за онзи, който
иска да разбере, защо Исус умря за тях, за всички хора, за мене
и за тебе.
След тази първа част следва втората: “Защото вие за това сте
призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам
пример, за да вървим по стъпките Му: Той не стори грях, нито
се намери лъст в устата Му; кога Го хулеха, Той не отвръщаше
с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на
Праведния Съдия; Той Сам с тялото Си възнесе нашите
грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за
правдата: чрез Неговата рана се изцерихте“ (1Пт 2,21-24).
Резюме: “Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е
имал Иисус Христос, Който, бидейки в образ Божий, не счете
за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като
прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа
като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт,
и то смърт кръстна” (Фил 2,5-8).
Резюме: “който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от
всички и на всички слуга” (Мк 9,35).
Резюме: “който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е
достоен за Мене” (Мт 10,38).
Резюме: “На тогова, който те удари по страната, обърни и
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другата; а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи
да ти вземе и ризата” (Лк 6,29).
Резюме: “Блажени бедните духом, защото тяхно е царството
небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени
кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и
жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени
милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите
по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците,
защото
те
ще
се
нарекат
синове
Божии.
Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството
небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат
против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на
небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди
вас” (Мт 5,3-12).
Резюме: “Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е
милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте,
и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще
бъдете” (Лк 36,6-7);
Всички тези “резюмета” са възможни за изпълнение, само ако
нашия поглед не е съсредоточен единствено върху нас самите,
своето “Аз”, своите мнения, своите виждания. Те са възможни
за изпълнение, ако имаме постоянен поглед към Исус Разпнат.
Прекалено често излизаме от църквата след Светата
Евхаристия, или след четене на Евангелието или след
Катехизиса или след четене на духовна книга, и в нас няма
никаква промяна. Само казваме “колко беше хубаво” и това
много често е единствената ни реакция, без никаква промяна
вътре в нас, която не идва магически, а е следствие на лично
решение: “искам да бъда като Исус!” Но много често
духовното, което влиза в нас, изчезва веднага и след миг се
връщаме към същия човек, който бяхме, дори по-лош. Връщаме
се към същите мнения, мисли и дела… дори все по-лоши.
За този поглед към Христос, който е умрял за мене и за тебе,
говори свети Аелфредо в своята книга “Огледалото на
любовта”.
Заглавието на тази книга е вече програма за нас: ние сме
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огледалото на Исус, огледалото на Неговата Любов.
“Няма нищо, което да ни подтиква да обичаме враговете си, в
което се състои съвършенството на братската любов, колкото
сладкото разглеждане на това възхитително търпение по което
Той, най-красивия от “синовете човешки" (Пс. 44, 3), предложи
красивото Си лице на оплюване от нечестивите. Остави
престъпниците да забулват очите Му, на които само с кимване
всички неща се подчиняват. Той предостави бедрата Си на
бичуването. Той предостави, главата Си, която разтърсва
началства и власти на тръните. Той остави Себе си на позора и
на обидите. Накрая търпеливо издържа кръста, гвоздеите,
копието, жлъчката и оцета, Той съвършено нежен и
милосърден.
Накрая той е отведен като овца на заколение, и като агне Той
стои безмълвен пред стригачите, и не отваря устата си (срв. Ис.
53,7).
Кой чувайки този прекрасен глас, пълен със сладост, пълнен с
любов, пълен със спокойствие: "Отче , прости им", няма да
прегърне веднага враговете си с цялата любов? "Отче", казва
той, "прости им" (Лука 23:34). Какво би могло да се добави посладко, по-милосърдно към такава молитва? Въпреки това, той
добави нещо друго. Недостатъчно му изглеждаше само молитва
допълнително искаше да ги оневини: "Отче”, каза той,” прости
им , защото не знаят какво правят". Ето защо, "Отче, прости
им”. "Разпни го, разпни го”, но не знаят кой е Той, "защото, ако
бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата” (1Кор
2,8), така: "Отче, прости им". Те Го считат за престъпник на
закона, самонадеян човек, който се прави на Бог, мислят Го за
прелъстител на народа.
“Но Аз скрих лицето Си от тях, те не признаха величието Ми”.
Ето защо, "Отче , прости им , защото не знаят какво
правят" (Лк 23,24).
Ако човекът иска да обича себе си с истинската любов, нека не
оставя никакъв подкуп от удоволствията на плътта. За да не се
поддават на похотта на плътта, нека да открият своята
привързаност към сладостта на Евхаристичния Хляб.
В допълнение, за да си починат по-съвършено и по-гладко в
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радостта на братската любов, нека да прегърнат с истинска
любов дори своите врагове.
Този божествен огън да не охладнее пред несправедливостите,
нека винаги да се гледа с очите на ума, търпението и кротостта
на любимия Господ и Спасител”.
Огледалото на любовта, Неговия образ в нас, в нашите мисли,
чувства и дела.
Кръстът на Исус е Любов! Кръстът не е Страданието заради
телесни болки, но е основно любовта към другите. Да вземем
кръста си, не означава да живеем в болести или трудни
ситуации, които живота ни предлага без да плачем или да се
оплакваме. Кръстът означава да обичаме със същата любов, с
която Той ни е обикнал, дори до смъртта на кръста. Върхът на
любовта минава през страданието. Само онзи, който наистина
обича, той, и само той, може да страда заради любов, и да даде
дори живота си за другите. По този начин, дори и болестите и
трудните ситуации, които живота ни предлага, ще бъдат
инструменти за спасение на другите, когато ние ги изживеем,
включвайки се в Христовата Любов, в Неговата саможертва…
“Възлюбването „докрай" придава на жертвоприношението на
Христос значение на изкупление и възстановление, покаяние и
оправдание. Той ни обикна и позна всички в приношението на
Своя живот. „Любовта Христова ни обхваща, когато
разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички,
всички са умрели" (2 Кор. 5,14). Никой човек, пък бил той и най
-светият, не е в състояние да вземе върху си греховете на всички
хора и да се принесе в жертва за всички. Съществуването в
Христос на божествената Личност на Сина, която надминава и
същевременно обхваща всички човешки личности, Го определя
като Глава на цялото човечество и прави възможна Неговата
жертва, изкупителна за всички.
Чрез Своето пресвято страдание върху дървото на Кръста Той
ни заслужи оправданието", твърди Съборът в Тренто,
подчертавайки уникалния характер на жертвоприношението
на Христос като „причина за вечното спасение". И Църквата
почита Кръста, възпявайки: „Здравей, о, Кръст, единствена
наша надежда!"
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Кръстът е единственото по рода си жертвоприношение на
Христос, единственият посредник между Бога и хората. В своята
Въплътена божествена Личност „Той донейде се съедини с всеки
човек" и затова дава на всички хора по начин, познат на Бога,
възможността да се присъединят към Пасхалната тайна. Сам Той
приканва своите ученици: „Ако някой иска да върви след Мене...
да вземе кръста си и Ме последва", защото Той пострада за нас и
ни остави пример да следваме Неговите стъпки. В действителност
Той иска да присъедини към Изкупителната си жертва ония, които
първи са познали Неговото благо. Това се изпълва по найсъвършен начин в лицето на Неговата Майка, приобщена много
по-дълбоко от всеки друг към тайната на Неговото изкупително
страдание. Единствената истинска стълба на рая, по която можем
да се изкачим на небето, е Кръстът” (ККЦ 616-618)."
Да достигнем възкресението трябва да се мине през върха на
любовта: Кръстът!
“Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе
си, а за Оногова, Който умря за тях и възкръсна” (2Кор 5,15).
“Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в
Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в
любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и
пребъдвам в любовта Му. Това ви казах, за да пребъде Моята
радост във вас, и радостта ви да бъде пълна. Тази е Моята
заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.
Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за
своите приятели” (Йо 15,9-13).
Аз съм Светлината, но вие не ми виждате
Аз съм Пътят, но вие не ме следвате
Аз съм Истината, но вие не ми вярвате
Аз съм Животът, но вие не ме търсите
Аз съм Учителят, но вие не ме слушате
Аз съм Глава, но вие не ми се подчинявате
Аз съм Бог, но вие не ми се молите
Аз съм големия Приятел, но вие не ме обичате
Ако сте нещастни, не укорявайте мене
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Папа Франциск
Генералната аудиенция на Пепеляна сряда
се проведе под знака на започващото
Постно време. Публикуваме в превод
катехизиса, който Папа Франциск изнесе
на площада „Свети Петър“ пред
събралите се поклонници и гости:
„Скъпи братя и сестри, добър ден!
Днес, на Пепеляна сряда, започва четиридесетдневният път на
Постното време, който ще ни заведе до Пасхалното тридневие,
с което ще възпоменаваме страданието, смъртта и
Възкресението на Господ, които са сърцето, центърът на
тайната на нашето спасение. Постното време ни подготвя за
този важен момент. Ето защо то е „силно“ време, повратна
точка, която трябва да доведе всеки един от нас до промяна,
обръщане. Всички ние имаме задължението да се поправим.
Постното време ни помага да се освободим от нашите
утвърдени навици и от инерционната зависимост от злото. През
Постното време Църквата отправя към нас два важни призива:
по-силно да осъзнаем изкупителното дело на Христос и да
преживяваме с по-голяма последователност нашето Кръщение.
Съзнанието за чудните дела, които Господ извърши за нашето
спасение, подбуждат духа и сърцето ни за благодарност; ние
сме благодарни на Господ за това, което Той ни е дарил, за
всичко, което прави за своя народ и за цялото човечество. Това
е изходната точка за нашето обръщане: благодарният отговор
за чудесната тайна на Божията любов. Когато осъзнаваме тази
любов, която Бог ни дава, чувстваме желание да се приближим
до Него: това е обръщането. Да преживяваме с голяма
последователност нашето Кръщение – това е втората покана. Тя
означава също така да не свикваме със ситуациите на разруха и
мизерия, които срещаме по улиците на нашите градове.
Съществува опасност пасивно да приемаме определени неща и
да не позволяваме повече да ни докосват тъжните ситуации,
които ни заобикалят. Ние свикваме с насилието, сякаш става
въпрос за обикновена и ежедневна новина; свикваме с това да
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виждаме хора, наши братя и сестри, които спят на улицата,
защото нямат покрив, под който да се подслонят. Свикваме с
бежанците, които търсят свобода и достойнство и не са
приемани, както би трябвало да бъде. Свикваме да живеем в
едно общество, което претендира, че може да живее без Бог, в
което родителите вече не учат децата си как да се молят, как да
се прекръстят. Питам ви: Знаят ли вашите деца как да се
прекръстят? Помислете за това. А внуците ви? Научихте ли ги?
Помислете за това и отговорете в сърцето си. Знаят ли те как се
моли „Отче наш“? Могат ли да се помолят на Божията майка с
едно „Радвай се“? Помислете и си отговорете. Фактът, че
свикваме с подобен нехристиянски и удобен начин на
поведение
е
като
наркоза
за
сърцата
ни!
Постното време идва при нас като време, което Провидението
ни изпраща, за да сменим нашия курс и да добием способност
да реагираме на злото, което винаги ни предизвиква. Постното
време трябва да се преживее като време на обръщане, като
възможност за отделния човек и за общността отново да се
приближи до Бог и с доверие да следва Евангелието. С това то
ни позволява да погледнем с други очи на нашите братя и на
техните нужди. Затова Постното време е благоприятно време да
се обърнем към Бог и да обичаме ближния; любовта към
ближния трябва да има за пример щедростта и милосърдието на
Господ, който „осиромаша заради вас, та да се обогатите вие
чрез Неговата сиромашия“(2 Кор 8,9). Когато размишляваме
върху главните тайни на нашата вяра, за страданието, кръстната
смърт и Възкресението на Христос, ще разберем, че
неизмеримо ценният дар на нашето спасение е напълно
безвъзмездна
инициатива
на
Божията
любов.
Да бъдем благодарни на Бог за тайната на неговата разпната
любов, да имаме истинска вяра, да се обърнем и да отворим
сърцето си за своя брат: Тези са основните елементи за
правилното преживяване на Постното време. Нека по този път
да молим с особено доверие за закрилата и помощта на Дева
Мария: Тя, първата, която е повярвала в Христос, да ни
придружава в тези дни на молитва и покаяние, така че
пречистени и обновени от Духа да можем да празнуваме на
Великден голямата тайна на Възкресението на нейния Син“.
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Отец Валтер Горра
ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ
Продължаваме нашето лично и общо
размишление върху темата за общността, за
което в миналия брой задавахме първите въпроси, от които
основния беше “какво е общност?”. След като имахме време да
отговорим на този въпрос, сега да го разгледаме от няколко
гледни точки.
Започваме с една проста дефиниция, проста но сериозна: под
общност се разбира група индивиди, и по-точно група хора.
Казах проста, защото е толкова ясна и елементарна за
разбиране, колкото е и лесна за забравяне.
Защо казвам така? Защото ако тази дефиниция е вярна, трябва
веднага да стигнем до истината, че общността е превъзмогване
на индивидуализма и егоцентризма, водещо до силно чувство
за групова отговорност.
Тази дефиниция дава социологията и е валидна за всеки вид
общност, от най-тясната до най-широката, от семейството до
цялото човечество.
Има една песен, на която учим децата, в която се пее: “Аз съм,
който правя общността!” и продължава, “ти си, той е, ние сме,
които правим общността!”.
Защото “общност” не е абстрактно понятие, а е много
конкретно и преди всичко “аз съм в нея” с моите задачи,
отговорности, черти…и съм близо до и с другия.
Дефиницията за “общност”, обаче се нуждае от допълнение:
хората в една общност обикновено са групирани по време,
интерес, място или друг признак.
Например в едно училище съучениците са членове на една
общност, в която всички имат за цел да се развиват в обучение
и възпитание, като учителите водят тази общност към целта не
като отделни индивиди, а като едно цяло. Затова те са
организирани, за да се срещат в определено място и време.
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Да допълним още с едно изречение дефиницията на този
термин: общността има споделени ценности и нейните членове
са сплотени.
Всяка общност има своя “устав” и регламенти, писани или
неписани, със заповеди и закони, с негласно одобрение приети
от всички и върху които се изгражда самата общност. Колкото
повече в този “устав” не влизат само материални цели, които
общността иска да достигне, а влизат все повече истински
морални ценности, толкова повече членовете ще бъдат
сплотени помежду си.
Искам да дам един пример: когато преди години първите
Страни в Европа започнаха процес към “съединение”, тръгнаха
с идеята за една общност, която може да обединява членовете,
основавайки се върху общото културно наследство. С времето
се смени тази основа и изчезна от устава, заедно ценностите на
Европа. Днес желанието е за една Европейска общност
основана предимно върху пазара, не признавайки каква е
историята и какво я обединява пред вековете. Резултатът е пред
нашите очи: никой член сега не се чувства истински част от
Европейския Съюз, освен заради икономиката. Губи се духът,
на тази общност.
Можем да разберем колко са важни не само целите, които
общността иска да достигне, а и ценностите, които споделят
членовете й.
Отново да погледнем към “нашия клас” от ученици. Ако
учението е целта на тази група, с времето всеки ще работи, или
не работи, за този план, според своето желание, и ще го прави
само мислейки за себе си. Но ако има ценности в тази група,
които са основи, всичките членове ще работят и ще си помагат
помежду си, разбирайки че достигането на тази цел (не само
своето но и на другите) е важно за всички.
Днес липсата на ценности и последователния индивидуализъм
са причина за огромните проблеми на общностите.
Индивидуализмът не позволява “саможертва” от членовете в
името на общото благо. Животът на общността не расте под
мотото “всички за един, един за всички”, а под мотото “каква
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ползва има за мен”, а понякога: “не е толкова важно аз да бъда
добре, важно е другия да бъде зле”!
Много хора стават все повече острови в океана, всеки далеч от
другите, а водата не позволява да се срещнат, но достатъчно е
да построим един кораб за да отидем на среща с другите!
Искам да привлека вашето внимание върху факта, че до
момента не говоря за църковните общности, а общо: за този
град, за нашия квартал, за нашия блок, за нашето работно
място, за един клас, за семейството, и т.н.
Въпросът е “какво е общност?” Какъв е нашият опит с нея, с
всяка, в която до сега през всичките години на своя живот сме
участвали и участваме?
Да задаваме въпроса: Как аз влизам в нея, по кой начин, с какви
очаквания, с какви цели, какво нося...?
Човек по природа е във връзка с другия. Има хора които казват
че са щастливи, когато са сами! Много ме притеснява това,
защото това са хора, които искат да влизат в общност, но с
бариери вдигнати до небето, със страх от другия, със своите
мнения и черти, които виждат постоянно проблеми в
общността и не успяват да влязат в нея и във връзка с друг
човек.
Те са тези, които мислят че съществува съвършена и идеална
общност: тази която те си представят! Това е утопия! И хората
които живеят в утопия никога не са щастливи.
Истината е че не може да съществува тази съвършена и идеална
общност, защото няма съвършен и идеален човек, освен тези,
които мислят че са!
Ние имаме един идеален и съвършен образ на общността пред
нас, който се стараем да достигнем, но знаем че напълно няма
да го достигнем.
Картина с цветя или пейзаж на най-добрия художник на света,
не може никога да бъде по-хубава от самия модел създаден от
природата.
Така е и с общностите, които хората създават помежду си.
И за църковните общности? Целите, които се стремим да
достигнем и ценностите, от които тръгваме, дават сигурни
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посоки за да се приближаваме още повече към образа на
съвършената и идеална общност.
Но имаме време да говорим за това.
Сега продължаваме да размишляваме върху темата с нови
въпроси.
Как изграждаме нашата общност?
Да си зададем отново въпроса: Какво е общност?
Започваме с позитивната страна на въпроса: Какво спомага за
изграждането на нашата конкретна енорийска общност? Какво
ни прави едно?
След това преминаваме към проблемите: Какво пречи на
изграждането и на пълноценното съществуване на нашата
енорийска общност? Нужно е хората да са максимално
искрени.
Добре е да се разсъждава как общността помага за откриването
и осъществяването призванията на нейните членове (към
свещенство, богупосветен живот, живот в християнски брак ...).
Има ли проблеми и в това отношение? Имало ли е случаи на
фалшиви призвания в нашата общност и отразило ли се е това
на живота на общността?
Как изграждаме нашата общност?
Какво спомага за изграждането на нашата енорийска общност?
Кое ни прави едно?
Какво пречи на изграждането и пълноценното съществуване на
нашата енорийска общност?
Как нашата общност помага или пречи на откриването или
осъществяването
на
призванията
(към
свещенство,
богопосветен живот, катехисти, живот в християнски брак ...)?
Имало ли е случаи на фалшиви призвания в нашата общност и
отразило ли се е това на живота в общността?
Как моето семейство допринася за изграждането на
енорийската ни общност?
Способен ли е грехът да руши общността ни? Как?
Имаме още време за нашето размишление върху тази тема.
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Сестра Терезита

Братчето
Една млада майка очакваше второ дете. Когато
разбра, че ще бъде момиченце, научи
първородното си дете, което се казваше
Михаил, да облегне главичката си на нейния
кръгъл корем и да пее с нея приспивна песен на сестричката,
която трябваше да се роди.
Песничката, която се казваше „Звездо, звездичко, нощта се
приближава...” се харесваше много на детето, и то я пееше
много често.
Раждането беше преждевременно и сложно. Бебето беше
поставено в инкубатор за интензивни грижи. Треперещите
родители бяха подготвени за лошата новина: тяхното дете
имаше малка вероятност да остане живо.
Малкият Михаил 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 си.
Близо до леглото на сестричката, Михаил инстинктивно
приближи своето лице до онова на бебето и започна да пее
тихо: „Звездо, зведичко...!”
Бебето реагира на мига. Започна да диша спокойно, без
проблем.
Със сълзи на очите майката каза: ”Продължавай, Михаиле!
Продължавай!” Детето продължи. Бебето започна да движи
малките си ръце. Майката и бащата плачеха и се смееха
едновременно, докато медицинската сестра, невярваща
гледаше.
След някои дни, малката влезе в къщи в ръцете на майка си,
докато Михаил изразяваше шумно радостта си. Лекарите от
14

клиниката, смутени, трудно намираха думи да определят
случилото се. Майката и бащата знаеха, че беше се случило
просто едно чудо. Чудото на любовта на един брат към дълго
очакваната сестричка.
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…
Свети Йоан Баттиста от Сал
Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си...
Да обичаш враговете си е трудно и нелогично за хората от този
свят. Какво тогава иска да ни каже Исус в Евангелието? Че сме
чеда на един Небесен Баща. Омразата, идваща от сатаната, не
трябва да тържествува винаги. С добро трябва да побеждаваме
злото, чийто корен е грехът.
Плътта, светът и дяволът. Никой не може да бъде враг напълно!
Всеки враг може да се превърне в приятел, ако се изменят
обстоятелствата. Твоят неприятел, също като тебе е, чедо
Божие. Но е заблуден, тръгнал да търси справедливостта в
обратна посока. Твоята молитва ще го спаси. Твоята любов ще
го промени и върне отново в спасителните води на Христос.
Някой ти е враг, защото друг го кара да постъпва така, защото
злото има много различни форми. Ти трябва да разбереш, че
единственият враг на всички е дяволът.
Боже, в Твоите ръце са всички. Въпреки че Си дал свобода на
всеки, нека твоето чудно просветление бъде днес по-силно за
мен и за всички около мен.

07 февруари 2014 Борис Кънчев Борисов
12 март 2014
Петър Петров Калапиш
09 март 2014
Стоян Раков Кюрчев
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Велика Седмица
НЕДЕЛЯ, 13 април - Връбница,
Свята Евхаристия: 10.00ч. и 17.00ч
СРЯДА, 16 април
Литургия за осветяване
на светите масла: 16.00ч.
свещениците ще бъдат готови да ви изповядват от 15.00ч и
ще продължат и след литургията до 18.00ч
ЧЕТВЪРТЪК, 17 април
Литургия за Тайната Вечеря: 18.00ч.
Литургията ще продължи с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия
ПЕТЪК, 18 април
Честване Страданието Господне: 18.00ч.
След тази Литургия ще има Тържествен Кръстен Път

СЪБОТА, 19 април
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
(през светата нощ): 23.00 ч.
НЕДЕЛЯ, 20 април
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
(през светия ден)
Свята Евхаристия: 10.00ч
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