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Отец Валтер Горра

Към планината

Минаха постното време и Великата Седмица,
които достигнаха кулминацията си с

Великденския празник и вече е време за равносметка на
случилото се през тези дни.
Да, защото трябва всеки път да анализирам събитията и
“резултатите” от тях в мен самия и в енорията.
Това именно искам да споделя с вас, своите радости и мъки.
Тръгвам от това което казах по-горе: Великден е върха, който
се достига в края на “пътуването”.
Точно това много хора не разбират. Когато тръгваме да
изкачваме връх на  планина, предварително знаем колко ще
бъде трудно и хубаво едновременно. Но красотата, която се
открива пред нашите очи през време на изкачването оправдава
умората. И когато се достигне до върха разбираме, че си е
струвало труда. Доволни и щастливи сме и сърцата ни се
изпълват с голяма радост.
Не е същото за онези, които достигат върха с хеликоптер!
Не изживяват същото, те нямат в себе си същите чувства, които
имат тези, които са ходили пеша през цялото време, от
долината до върха.
Те не са видели полетата, цветята, пещерите, животните,
водопадите, не са срещали другите хора, които ходят по
същите пътища и със същата цел.
По пътя “естествено” има хора, които оставят групата, спират и
дори се връщат назад. Те са тези, които започват да мислят че
има други по-хубави неща по света или, че тези с хеликоптера
са по-хитри хора и светът е техен, че има по-важни неща от
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това; или… имат други разни причини, но факта е че те се
отказват от това “пътуване”.
Дори има хора, които въобще не стават и не тръгват, стоят в
подножието на планината и гледат от далеко върха, дори без
желание да направят първата крачка.
Вече разбрахте моите мъки и моята болка за кого е: за този
голям процент на хората, за които семето на вярата, още не се
разпуква.
Болката ми е за многото хора, които не разбират и не признават
Божията Любов, която е основното в живота на всеки човек, за
да се намери своето истинско достойнство като Божие чедо.
Но няма как с насилие да караме хората да вървят по тази
пътища! Възможно е само чрез упованието от човека в Онзи,
Който ни даде живота и ни го приготви вечен.
Това пътуване е само за онези, които искат да го осъществят, а
най-важно и се радват за това.
Християнството е за радостните хора, радостни не за това,
което притежават, а за това което са: Христови!
Христови означава да бъдем напълно Негов образ, и това е
възможно само ако го познаваме, ако сме с Него, ако го
следваме, ако тръгваме постоянно с него, ако го обичаме...
Хайде да си припомним какво видяхме по пътя към
Възкресението Христово.
“Тръгнахме” не с шапка на главата, а с пепел.
Очакваше ни едно “пътуване” - неделя след неделя - което ни
обогати със Словото Божие.
И през това “пътуване” бяхме с Исус в пустинята, когато
дявола го изкушава. Но Исус излезе победител от тази битка и
не падна в ръцете на изкусителя. “Господи научи ни да бъдем
по-силни от всичките изкушения, и да разберем, че човекът не
живее само с хляба, но с всяко Твоето Слово!”
Отидохме по напред и Исус се показа в Своята Слава, на
планината Табор. Показа се на тримата Апостоли - Петър, Йоан
и Яков - и на нас, докато Той разговаряше с Мойсей и пророк
Илия. “Господи Исусе, води ни към пълната радост, която
намираме само в Тебе, и да повтаряме винаги тези думи: Колко
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е хубаво да бъдем тук!”
Заедно с Исус бяхме до кладенеца и чухме чудесния разговор
между Него и Самарянката. “Моля Исус дай и на нас живата
вода, да стане в нас извор с вода която тече в живот вечен.”
След това с Исус срещахме един човек сляп по рождение и
станахме свидетели на чудото, извършено от Исус: отвори му
очите и той прогледна! “Господи Исус, истинска светлина,
отваряй нашите очи за да не живеем в тъмнината на греховете,
и увеличи нашата вяра, която често е много слаба!”.
По нататък присъствахме на друго чудо: възкресението на
Лазар. “Исусе, ти наистина си авторът и господарят на живота.
Осветлявай нашия ум за да признаем, че животът е дар от теб и
ни научи да го изживеем в Твоето име.”
Влязохме после с Исус в Йерусалим, където много хора, почти
целия народ, ни очакваше с песни и с палмови и маслинови
клонки в ръцете: “Осанна на цар Давидов!”. Голяма гордост е
за нас да бъдем с Него! Но… само няколко часа по-късно,
същия народ вика: “Разпни Го, разпни Го!”. Голям страх и
срам, че сме с Него! По-добре да бягаме да се отказваме от
Него, за да не стане нещо лошо и с нас!
Забравихме… забравихме това, което Той ни каза: ето,
възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден
на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт;
и ще Го предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван,
и разпнат; и на третия ден ще възкръсне. Дори Петър не е искал
да чуе тези думи: Господи! това няма да стане с Тебе. А Исус
се обърна и рече на Петър: махни се от Мене, сатана! Ти си Ми
съблазън! защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова,
що е човешко.
“Господи Исусе, прости ме! Искам да ти благодаря за твоята
смърт с която ни спаси, за твоята драгоценна кръв с която ни
изкупи, за твоето Тяло, което от саможертва над кръста още
днес се саможертва в Светото Причастие над всичките олтари
по света”.
Да! Забравихме… забравихме че бяхме там и чухме твоите
думи казани на Тайната Вечеря: това е Моето тяло, което за вас
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се дава; това правете за Мой спомен,... тази чаша е новият завет
с Моята кръв, която за вас се пролива.
Да! Забравихме и продължаваме да забравяме!
Бяхме там под кръста на Исус с Мария, Майка Му… или…
може би... и ние бяхме с другите апостоли… разпръснати...
избягали!
Но Исус не ни остави в тази ужасна ситуация!
Дойде да ни търси и ни взе и ни води с Мария Магдалина до
празния гроб, и още чуваме Неговите думи: жено, защо
плачеш? кого търсиш?
Отидохме и с другите жени и ангелите им казаха: “защо търсите
Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна;
припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея,
говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце
на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да
възкръсне”. И спомниха си думите Му.
Ние и това ли забравихме?
Върнахме се на гроба с Петър и Йоан.
Отидохме с тях и с другите Апостоли в къщата, дето се бяха
събрали учениците Му, където стояха заключени поради страх
от юдеите, когато дойде Исус, застана посред и ни поздрави:
Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.
Голяма радост! Но Тома не беше там. Очаквахме го за да му
разкажем случилото се… но Той не ни повярва. И пак Исус се
върна, само за него, само за да му говори: Тома, не бъди
невярващ, а вярващ… Тома, ти повярва, защото Ме видя;
блажени, които не са видели, и са повярвали.
Бяхме и по пътя към Емаус, заедно с двамата ученици, които
тъжни се връщаха от Йерусалим и разговаряха помежду си за
смъртта на Исус и, че тяхната надежда в Него вече е изгубена.
Исус се приближи до тях, но те не го познаха, и им каза: о,
несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са
казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да
влезе в славата Си? И като начена от Мойсей и от всички
пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание.
Забравихме и това!
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Задържахме Го, Го поканихме: “остани с нас, понеже е
привечер, и денят се превали”. И Той влезе, за да остане с нас.
Влязохме с тримата в къща и там Исус седеше с нас Той на
трапезата, взе хляба, благослови, преломи и ни подаде; тогава
ни се отвориха очите, и ние Го познахме.
“Господи Исусе Христе, открий ни Писанията; стори да гори
сърцето ни, когато ни говориш”.
Сега разбираме: преломяването на хляба, раздаването от Исус
на Своето Тяло за нас, това ни отваря очите.
Чрез Светата Евхаристия приемаме светлината и участваме
вече на Неговото възкресение.
Това е което води Свети Павел апостол да пише: Аз приех от
Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Иисус
през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари,
преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас
преломявано; това правете за Мой спомен. Взе също и чашата
подир вечеря и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв; това
правете, колчем пиете, за Мой спомен. Защото, колчем ядете
тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на
Господа, докле дойде Той.
И ние казваме във всяка литургия, след кото на олтара хляба и
вино стават тялото и кръвта Христови, тази Тайна на вярата:
Твоята смърт възвестяваме Господи и Твоето възкресение
прославяме в очакването на Твоето славно пришествие.
Сега да! Виждаме все по-близо върха на планината. Знаем, че
има още пътя до там, но вече желанието е по-голямо от
умората. Защото сме били свидетели на цялата история, на
всяко събитие, и сме чули всички тези думи от Исус.
И накрая чухме: И тъй, идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги
учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас
през всички дни до свършека на света. Амин.
Сега знаем дори какво да правим.
Радостта сега е голяма, толкова че искаме да я споделяме с
другите хора.
Колко сме? Малко ли, много ли? Казах ви мъката е голяма за
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онези, които се изгубиха по пътя.
Но има хора, които вървят стъпили на своите нозе, със своите
сили, и ще продължават и няма да се предадат никога на
умората.
Да чуем утешителните думи на Исус: Не бой се, малко стадо!
Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството.
На нас ли даде Неговото Царство? Да, даде на нас да се грижим
за това царство, за хората, които Той ни поверява. Защото
Неговото Царство е вече тук между нас.
Колко хора, като самарянката или Петър или Тома; колко хора
като двамата ученици от Емаус или Йоан; колко хора като
Мария Магдалена, Лазар или слепия човек; колко хора като
тези или други минават всеки ден до нас със своите въпроси и
своите съмнения, със своите тъга и своите болки, със своето
търсене на Бога, Когото обаче не могат още да намерят.
И ние, това малко стадо, Неговото малко стадо, имаме голямата
задача: да се срещнат всички хора с Исус Христос.
Исус в началото, преди 2000 години, даде на 12-те апостола
тази задача. Днес дава тази задача и на нас, на тази русенска
енория.
Исус в началото, преди 2000 години, изпрати над 12-те
апостоли Светия Дух казвайки: ще приемете сила, кога слезе
върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и
в цяла Юдея и Самария, и дори до край-земя. Днес същите
думи казва на нас, същата сила дава на нас, същия Свети Дух
изпраща над нас, на тази русенска енория.
Истински Боже, Отец, Син и Свети Дух, молим Те за всички,
които не те познават, които не те признават или които те
обиждат и за тези, които са се отдалечили от Теб. Поддържай и
вдъхновявай своите раби и рабини, които носят към тях
Евангелието. Просветли вярата, която се колебае, укрепи я,
защото в този момент е още крехка. Оживи мисионерското ни
усърдие. Дай ни да бъдем свидетели на твоята благодат,
изпълнени с любов, сила, вяра за Твоя слава и за спасението на
света.
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Йоана Делимаркова

Среща в с.Ореш за нас

На 3-ти май, отец Валтер ни заведе до село
Ореш, където тази година се проведе
ежегодната среща на децата. Бяхме Валерия,
Кико, майката на Вали и аз.
Срещата тази година ми хареса най-много

от всички до сега. Ние ходихме по стъпките на Иисус. На всяка
една от стъпките намирахме по едно парче от пъзел, взимахме
си и по един конец и направихме кълбо. Освен нашата група
имаше и други две. Те също правеха кълбенца и търсиха части
от пъзела. Така всички заедно наредихме пъзел с лика на Иисус
и съединихме 3-те кълбата. Това беше символ на нашето
обединение! Мотото ни беше - „Един за всички, всички за
един!”.
След тази игра, следваше Светата Литургия. Много ме
впечатли проповедта на Епископа. Той ни каза, че на нашата
възраст се формира вярата ни и, че никога не трябва да се
отказваме от нея!
Изключително много ми хареса това пътуване! Много съм
щастлива, че отидох и с нетърпение чакам следващата среща!!!

11 април 2014 Малвина Юлиус Попова
21 април 2014 Гинка Иванова Ганчева
22 април 2014 Луко Луков Велчев
05 май 2014 Мария Петрова Софронова
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20 април 2014 Великден
о.Стефан, о.Искрен, о.Дирайр, о.Мирослав, о.Антон, о.Валтер

23 април 2014 Кръщение на Петър
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Отец Валтер Горра

ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ

В миналия брой поставихме доста въпроси
върху темата за общността, които имаха като

фон въпроса Как изграждаме нашата общност?
Това, което разгледахме в миналия брой, беше една обиколка
около понятието “общност” и всичките форми, които срещаме
в ежедневието.
Сега навлизаме по-конкретно в темата за християнка общност и
по-точно енорийската общност и живота в нея.
Ще разгледаме два важни аспекта:
- реалността на общността дадена на човека
- реалността на общността изживяна от човека.
Докато в миналия брой не споменах нарочно името Исус, днес
не мога да  го пропусна.
Защото ако искаме да разгледаме първата точка, трябва
задължително да акцентираме върху Него.
Отново започваме разговор върху тема, по която много често
вече говорих и писах. Тема, която нося в сърцето си и по която
Свети Павел Апостол ни учи: Вие сте тяло Христово, а
поотделно - членове (1Кор 12,27).
Ясно ни е тогава, защо разделих на две части нашия разговор.
Това изречение на свети Павел Апостол, не е покана или един
възможен образ, между другите. Не, казвам! Това е
съществуваща реалност на това, което кръстените хора са, т.е.
ние сме. Тук не говорим за една точка, която трябва да
достигнем. Трябва само да признаем, че това сме  ние: тяло
Христово, а поотделно - членове.
От 15 години съм между вас и трябва да кажа, че точно по тази
тема е моята най-голямата борба, за да бъде приета от всички
тази реалност (и тука наистина много важна роля играе
наследството останало от идеологията на комунизма).
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Тогава на въпроса “кое ни прави едно?” отговорът е
елементарен: тялото Христово, в което ние сме отделни
членове.
Да спрем малко върху това “поотделно”, което не ни разделя, а
признава оригиналността на всеки член в разнообразието от
членовете.
Тук наистина различните характеристики на членовете не
затрудняват тялото, а го обогатява. Свети Павел Апостол се
питаше: “Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото
бъде слух, де ще е обонянието?....”.
Както едно тяло има нужда от всичките членове, така и
енорийската общност. Св. Павел Апостол добавя: “И не може
окото да каже на ръката: не ми трябваш, нито пък главата на
нозете: не ми трябвате”. Всички имаме нужда от всички! Всеки
е важен в своята роля. Важно, повтарям, е да се разгледаме като
едно цяло тяло.
Защото трябва да насочим нашето внимание върху друго много
важно нещо: дарбите и призвания, които всеки член притежава.
Пак да чуем свети Павел: Нима всички са апостоли? Всички ли
са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са
чудотворци? Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли
говорят езици? Всички ли са тълкуватели?...
Бог дава на всеки член специални дарби, с които дава също
призвание. “Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за
обща полза;… Всичко това го произвежда един и същият Дух,
като разпределя всекиму по отделно, както си иска”.
Тогава всеки трябва да открие в себе си своята специфична
дарба и своето специфично призвание в лоното на Църквата.
И отговаряме на друг въпрос свързан с призванията: една
християнска общност трябва да помага всеки член да разбере
своята роля откривайки хубавите черти на всеки човек, тези
дарби, които Бог е дал. За съжаление често откриваме само
лошите черти на другия.
Казаното до тука е дадена от Бога действителност.
Минаваме на втората точка: реалността на общността изживяна
от човека, т.е. как живеем всичко това.
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Вече говорим за нашето действие. От тук нататък стъпваме
върху факта, че казаното по-горе е прието и признато от всички
нас. Ако за някой не е така нека да работи още върху първата
точка.
Разглеждаме въпросите: Какво спомага за изграждането на
нашата енорийска общност? и Какво пречи на изграждането и
пълноценното съществуване на нашата енорийска общност?
Първия въпрос разглежда по положителен начин ситуацията,
втория по негативен начин.
Да тръгнем (и това е достатъчно) от “какво мога и трябва да
правя” и автоматично всеки разбира “какво не мога и не трябва
да правя”. Всеки има възможност да анализира в себе си: “аз
(лично и не другия!) отговарям ли на това?”
Първо: не мислим за велики неща, а разглеждаме най-простите,
най-елементарните, най-обикновените:
един поздрав, навсякъде където сме и с всеки, когото срещаме:
“добър ден”, “здравей”, с една усмивка, която тръгва от сърцето
заради радост, която аз чувствам за тази среща, която е дар от
Бога “Поздравете всеки светия (т.е. християнин) в Христа
Исуса” (Фил 4,21) ;
“много се радвам, че се срещнахме!”. Аз и ти: “дето са двама
или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.” (Мт
18,20). Аз и ти, християнска общност с присъствието на Исус
между нас. Чудесно! Исус е с нас;
“как си?”, въпрос, който означава “ти си важен за мене и много
ми е интересно твоето положение, днес, за да се зарадвам
заради твоите радости и да бъда до тебе в твоите мъки”.
Слушането! Съпричастието! Колко е важно това! “Радвайте се с
ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат” (Ром
12,15);
“ще моля за тебе и с тебе”, християнската Църква, универсална
и местна, живее от молитвата! “с всяка молитва и просба
молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с
всяко постоянство и молба за всички светии (т.е. християни!) и
за мене” (Еф 6,18-19);
“моля, благодаря, извинявай” тези три думи Папа Франциск
посочи на съпрузите и съпругите, като пътя за решение на



13

проблемите на двойките. Същите думи трябва да бъдат
основни в речника на всичките християни. За изграждането на
общността е необходимо да се говори винаги със “сладки”
думи: “Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само
добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на
слушащите” (Еф 4,29).
Има ли друго? Още само едно нещо: “А сега и вие отхвърлете
от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие
от устата си” (Кол 3,8).
Вече е време да съединяваме частите: тези от Бога (дарбите и
призванието) с това, което ние вадим от нас чрез нашия
характер.
Много е трудно, дори е невъзможно, да оценяваме добре
нашите получени от Бога дарби с един “лош” характер. Добри
плодове от добри дървета.
Много хора, имайки хубави дарби могат да бъдат в полза за
доброто на общността, но не успяват, защото не успяват да
имат добри отношения с хората. Сами издигат стените, които
им пречат във връзките с другите и най-накрая започват да
мислят и вярват, винаги и при всеки случай, че другите са
виновни за това.
Лицето на общността е нашето лице! Да си задаваме тогава
нови въпроси, да размишляваме върху темата.
Оставам ли същият, когато съм извън моята християнска
общност, или съм различен? „По-малко” християнин ли съм
извън общността?
Какви положителни примери съм видял в общността? Виждал
ли съм положителни примери извън нея?
Виждам ли конкретни примери за святост в моите братя и
сестри от общността? Как това променя живота ми?
Как използвам своите качества и способности за доброто на
моята общност: моето семейство и моята енория?
Допринасям ли за доброто име на моята общност пред света
или я компрометирам? Как (примери)?
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Пожелаваме ви на добър път
по стъпките на Исус

На 2 май общото събрание на епархината
Каритас избра трима членове, които
формират управителния съвет за 2014-2018г.
Те са: монс. Петко Христов - предсетадел -

Дарина Калапиш от Русе и Елка Дулева от Белене. Нашата
енория им пожелава успушно справяне със задачата,
поставена им от Католическата Църква, с думите на
директора на Каритас Рим, Енрико Ферочи ,вписани от него в
плана на текущата пасторална година на Каритас Рим.
Намирам ги за много хубави и подходящи за работата, която
им предстои.
Специално на нашата енориаша Дарина, пожелаем да расте
все повече в духовността за да даде на всички нашия Спасител
Исус Христос.

„Христе, ти си ни необходим!“ Отговорността на
кръстените в известието на Исус Христос
е темата, с която ще се заемем в хода на тази пасторална
година, за да ориентираме усилията на Църквата в Рим пред
трудностите на времето в което живеем. По време на
Епархийският Конгрес на 17 и 18 юни 2013, Папа Франциск ни
помоли да продължи, за втора поредна година, процесът на
обсъждане на Кръщението .
" Кръщението - каза нашият епископ - е революцията, която ни
донесе Исус. Революция която преобразува историята, която
дълбоко променя човешкото сърце. Революциите в историята са
променили политиката, икономиката, но никоя от тях не
промени в действителност човешкото сърце.
Истинската революция , тази която променя радикално живота,
е извършил Исус Христос  чрез Своето възкресение : Кръста и
Възкресението"
Кръщението ни прави " Христос", тясно обединени с Него,
Възкръсналият, Живият; в Него Възкръсналият, нашето
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съществуване е възкръснало и е призовано  да сътрудничи във
възкресението на цялата реалност . Нашата вяра ни казва, че
ние не можем да не светим, след като сме лампа. Той
Възкръсналият, ние възкръсналите, човечеството пресъздадено
от революцията, извършена от Исус, за да преобрази историята.
Признаването на достойнството на всички кръстени е едно от
най-големите потвърждения за всеки християнин, който живее
своя живот със страст всеки ден. Величието на християнина не
е в нещата, които той прави, смирени или големи ангажименти
в службата си в Църквата, но в самото му съществуване като
„съ-възкръснал“ с Христос .
По този начин, християнина принадлежи на Бога, призван е
да стане свидетел и да живее свободата и благосъстоянието
на това членство.
"Отговорността", да известява и свидетелства  Евангелието , не
е наложена  като "задължение", но тя идва от сърцето , от
радостта , изпитана заедно с другите братя да живеем "под
благодатта, а не под закона", почувствали в сърцата си и в
живота си, че Безсмъртният и Невидим Бог е поискал  да се
явява пред хората в цялата история, от изначалното събитие в
кресчендо до пълнотата на времето. Християните имат дълбок
опит във "факта", че Словото Божие, Единородният Син, е
поискал да се въплъти от "Светия Дух в Дева Мария" , така че
да съедини живота на Отца в "пространството и времето на
спасението", което е историческото съществуване на човеците:
"... когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син
Единороден, който се роди от жена, и се подчини на
закона" (Гал 4,4).
Историята на мисиите на Църквата от първоначалният момент,
на Изток и на Запад , показва преди всичко апостолите като
"свидетели на Възкресението" (Деян 1,22). Те са движени от
Светия Дух, за да възвестят Възкръсналия Господ Христос с
неделимата му тайна, като единствения център, който включва
Стария Завет като обещание, Новия завет като реализация с
Кръста и Възкресението, и животът на Божията Църква като
изпълнение, което Светия Дух води до Вечното Царство.



16

Апостолите , и кръстените, които продължават тяхното дело,
винаги са имали и  демонстрирали пред света радостното
съзнание че не вършат човешки дела , а че са получили от своя
Възкръснал Господ Светия Дух заедно с изричната и
многократна заповед да носят по света "Евангелието", което е
самият Той. Точно в това тогава се състоят мисионерските
усилия на Църквата.
Други дела, които изглеждат вродени в мисиите през вековете ,
като: въвеждане на  образованост в училищата; напредък на
ръчния труд в селското стопанство и занаятчийството, с
плодотворните дела, които следват; подкрепата към бедните и
емаргинираните; грижата за болните; духовно ръководство на
душите, всички те са от голямо значение и почти винаги
необходими , но е ясно, че са зависими от известието за
Христос и Евангелието. Св. Павел в писмото си, което пише до
римляните (Рим. 6,3-5) , напомня за величието на този дар:
"Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа
Исуса, в Неговата смърт се кръстихме? И тъй, ние се
погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та както
Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние
да ходим в обновен живот. Защото, ако сме сраснати с
подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучасници и на
възкресението”.
Излъчване на любовта
Подобно на ранните християни в този град, необходимо е и за
нас да разберем напълно богатството на този дар, който не
може да остане инертен, сгушен в гънките на нашето
съществуване .
Оттук необходимостта да се дари Господ на онези, които
живеят около нас , като им казваме , че това дава смисъл на
живота.
"Отговорността е тласък с който да се измъкнем от този навик
да не стоим безучастно в черупката си, прегънати върху себе си
или в една самостоятелно-референтна общност, но да дигнем
погледа си за да вървим по-напред и да дадем това, което сме
получили даром».
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Нашият ангажимент, призовава  кардинал Агостино Виллани в
указанията на Епархийският Конгрес, е да се разбере "как"
можем да живеем мисионерската отговорност на кръстени
християни в Рим днес, в културния контекст на нарастващата
секуларизация и морална и социална криза , но където все
пак ,не липсват действащи общности.
Точно с излъчването на любовта Кардиналът ни показа една от
привилегированите области, в която такава отговорност трябва
да бъде изразена . Любовта е ключът, който позволява да се
влезе в сърцата на хората , който открива удивлението на
огромната Божия любов към нас: "Бог толкова възлюби света,
че отдаде Своят Единороден Син" (Йо 3:16).
Фундаментално е благодатта на Кръщението и на
Евхаристията, да се превърне от „дадена любов от Бога” в
„изживяна любов от нас”.
Ние знаем в действителност, че вярата и благодатта, когато не
са изживени в любовта са мъртви: като дар от Бога те са
истински , но те не са истински като наш живот и
свидетелстване. За това, в крайна сметка, християнската любов
е отличителният белег на християнина и на църковната
общност. Думите на апостол св. Яков са предупреждение към
всички: " Каква полза братя мои, ако някой казва, че имал вяра,
а няма дела? Може ли да го спаси вярата?... Вярата ако не е
последвана от дела, сама по себе си е мъртва " (Яков 2,14-17).
Подбудата , която идва от писмото  на св.Яков е, че като
удостоверяване на истинността на своето положение на
християни , не е достатъчно осъзнаването на обективното
съдържание на своята вяра . Вярата не е теория , не е доктрина,
но е съществуване. Тя е да сме приели в себе си нещо което не е
било известно по-рано, а което след това се е разкрило: т.е.,
"възприемахме" че някаква „тайнствена“-съществена реалност
се даде за да бъде известена, „излезе” от себе си и „излизайки” е
докоснала  вярващите , и докосвайки ги, ги е събудила от дълъг
сън, за да ги подбуди да влязат в диалог с Него, е
интерпелирала човеците изисквайки от тях отговор.
Целият живот на християните се осъществява в три
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последователни моменти: слушане на вярата , разбиране на
съществуването, отговорът.
Една последователност, която вижда в Светото Писание
утвърждаването на "Бог-Любов“ а по-късно и знанието, че не
може да се обича Бога когото не може да се види, ако не се
обича брата си , когото се вижда.
Свидетелство на благотворителност в Римската Епархия
Съзнание , отговорност и вярност: от тази гледна точка,
Каритас в Рим, в ролята си на пастирска организация
насърчава, придружава и планувайки опити способни да
вдъхват живот на свидетелстване към любовта чрез обучение и
образование.
Каритас иска да насърчи растежа и отговорността на
различните църковни опити, с перспектива да бъде и да
подкрепи енорийските общности в четири основни пасторални
елемента : известяване , образование, обучение и участие.
Общност която известява
Общност която възпитава
Общност която формира
Общност която участва
„Ако господ не съгради дома...“
Псалмът 126 ни напомня за реалност, която преживяваме всеки
ден: "Ако Господ не строи "общност", напразно се трудят
строителите."
Общността расте , намира енергия и сближаване в Словото и в
Присъствието на Бога. Личното взаимоотношение с Бога ,
подхранвано от Светото Писание, е в основата на духовния
живот на служителя в Каритас, който черпейки от Божието
Слово, вижда в лицето на бедния и нуждаещ се брат, ликът на
страдащият Христос. Силата на въодушевлението към любовта,
намира своя източник в молитвата. Молитвата, която е преди
всичко слушане, ни предразполага да приемем другият,
неговата тайнственост, и да му предложим нашата подкрепа,
без да претендираме, че сме негови спасители, но с просто
осъзнаване, че сме свидетели на любовта която първи Бог ни е
дарил.
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Сестра Терезита

Урокът на коня:
да клатим земята

Един ден, конят на селянина падна в кладенец.
Не се нарани, но не можеше да излезе от там сам. Много часове
животното цвили силно, отчаяно, докато селянинът мислеше
какво може да направи. Най-после селянинът взе едно жестоко
решение: конят вече е много стар и не е необходим за нищо, а
кладенецът вече беше пресъхнал и има нужда  да бъде затворен
по някакъв начин.
Не си струваше труда да прахосва силите си за да извади коня
от кладенеца. Тогава извика своите съседи да му помогнат да
заровят  коня жив.
Всеки от тях взе лопата и започна да хвърля пръст в кладенеца.
Конят разбра веднага онова което правеха и заплака отчаяно.
Въпреки това, за изненада на всички, след като бяха хвърлени
много лопати пръст, конят се успокои.
Селянинът погледна към дъното на кладенеца и с изненада
видя, че всяка лопата пръст, която падаше на гърба на конят,
той я  изтърсваше под себе си, изкачвайки се на същата пръст,
която падаше под краката му. Така всички видяха как конят
успя  да стигне до отвора на кладенеца и да излезе от там,
препускайки щастлив.
Животът хвърля на гърба ни много пръст, различни видове.
Особено ако ние вече сме вътре в кладенеца. Тайната за да
излезем от кладенеца е да изсипем пръстта, която носим на
гърба си и да се изкачим върху нея.
Всеки от нашите проблеми е едно стъпало, което ни води към
върха. Можем да излезем от най- дълбоките дупки ако не се
признаем за победени. Да употребим пръстта, която ни хвърлят
за да правим постъпки нагоре.
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Да си спомним петте правила за да бъдем щастлив:
1.Освободи сърцето от ненавистта
2.Освободи разума от прекалените тревоги
3. Опрости твоя живот и се довери на Бог
4. Дай повече от себе си и очаквай по-малко от другите
5. Обичаи повече...приеми пръстта, която ти хвърлят, понеже
може да бъде решението на проблема.

Винаги си пожелавай, утре да бъде един по-добър ден от днес

24-26 май 2014г

Апостолическо пътуване на Папа Франциск в Светите Земи

(Йордания, Палестина и Израел)

От 28 април в нашата енория се молим за това събитие. Всеки
ден (до 26 май) преди литургията един час обожаване и четене
на Евангелията.

Всички да се
обединим в тази
молитва за да
придружим Папа
Франциск в това
толкова важно
пътуване.


