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Когато виждам това, което става по света и как много
християни страдат и умират за да свидетелстват за
Христос, и в колко много Държави дори за да участват на
литургиите е опасно. История, която и хората в България са
изживели в миналото. Но доста ме е срам да мисля че ние
християни тук и днес не винаги или рядко сме способни да
покажем напълно нашата вяра с живота си, и дори това,
което днес е позволено, възможно и неопасно не го оценяваме.
Ето две статии (от http://www.catholic-news.bg) за нашето
размишление.
21-ви век: на всеки пет минути
някой умира за Христос
Всекидневно пристигат съобщения за растящия брой
ислямистки группировки в Африка и Близкия Изток – от
Судан до Нигерия, от Ирак до Сирия. Тези группировки по
насилствен път се опитват да налагат режими, които отхвърлят
демокрацията и религиозните свободи и преследват вярващите
в Исус Христос. В някои случаи християните стават жертви,
защото се оказват въвлечени в племенни конфликти, а в
същото време да вземат оръжие в ръка. Християните биват
подлагани на системна дискриминация и на териториите на
държави от т. нар. «арабска пролет», за каквато вече е трудно
да се говори – Тунис, Либия, Египет. Гоненията срещу
християните обаче не се ограничават само до страните с
растящо ислямско влияние. Казаното по-горе е в сила и за
страни, в които комунизмът все още е в пълното си
единовластие – Виетнам и Северна Корея, както и в държави
като Еритрея, Кения и Колумбия. Всичко това обаче –
съзнателно или не, се премълчава.
Професорът от Торинския университет Масимо Интровине
коментира, че статистиката за гоненията срещу християните
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нееднозначно свидетелства, че християнството е най-

преследваната религия в света. С голяма доза сигурност може
да се каже, че годишно в света за вярата в Христос умират
около 100-105 хиляди души. Това означава, че някъде в света
на всеки пет минути някой умира за Исус Христос.
Преди години, на среща с дипломатическия корпус Папа
Бенедикт ХVІ бе припомнил, че 75% от случаите на религиозна
дискриминация в света се отнасят именно до християни. Папа
Франциск пък не един път е заявявал, че в днешно време
християните са много по-жестоко преследвани, отколкото през
първите векове на Църквата. Събитията, които стават в
ислямските страни, са известни и всички ние ги виждаме. Но
има и по-малко известни факти. Така например, феноменът
«преследване на християни» се наблюдава и в страни като
Колумбия. Там причината не е поява на ислямски екстремисти
или отказ от «политкоректност»: става дума, чисто и просто, за
бизнес, и то мръсен бизнес. В Колумбия съществуват райони,
контролирани изцяло от търговците на наркотици, които, от
своя страна, са свързани с терористични групировки. И точно
католиците са тези, които се опитват да се противопоставят на
тези групи и хора. Затова и там християните стават жертви на
гонения и убийства: биват припознавани като врагове на
наркобизнеса. Само за последните три години в Колумбия са
убити десет католически свещеници.
Християните-мъченици в Близкия Исток:
Св. Престол изпрати вербална нота до всички посланици
Държавният секретариат на Ватикана е изпратил вербална нота
до всички посланици, акредитирани при Светия Престол. В
документа се съдържа призив да се обърне дължимото
внимание на думите на Папа Франциск от последния „Ангел
Господен” (неделя 27 юли 2014г).
Секретарят за връзките с държавите архиепископ Доминик
Мамберти
изрично
отбелязва,
че
положението
на
християнските общности в Близкия Изток предизвиква особено
безпокойство. Само в Мосул тридесет храма и манастира са
били превзети и разбити от екстремистите, и за пръв път в тях
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от много години е невъзможно отслужването на неделната
света литургия.
Монс. Мамберти допълва, че при тази ситуация Светият
Престол действа на различни равнища, изразявайки близостта
си с християнските общности и приканвайки към молитва за
тях. Посредством Папския съвет Cor Unum е била изпратена
икономическа помощ. По дипломатически канали Държавният
секретариат на Ватикана продължава да се опитва да привлече
вниманието на международната общност и отделните
правителства върху ситуацията в Близкия Изток. Стремежът е
посланията на Папа Франциск на тази тема да достигнат своя
адресат.
Самият Папа Франциск не един път е споменавал, че днес сме
изправени пред риска да свикнем със случващото се и да
решим, че то практически е неизбежно. За да не се случва това,
трябва непрестанно да се молим за дара на мира, за да бъде
прекъсната спиралата на омразата и насилието. Както казва
Светият Отец, за мира е необходима много повече смелост,
отколкото за войната, доколкото това изисква да поставиш в
центъра на всяко решение не тесните интереси на някоя от
страните, а общото благо и уважението към всеки човек.

Неделя 19 октомври 2014г
9.30 броеница
10.00 Свята Евхаристия
Храмов празник
“Свети Павел от Кръста”
Това е нашия празник!
Литургията ще бъде отслужена
от нашия епископ, Монс. Петко,
докато проповедта ще бъде
изнесена от отец Паоло Кортези, пасионист и
енорийски свещеник в Белене.
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Отец Валтер Горра
ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ

Въпросите зададени в миналия брой ни дадоха възможност да
размишляваме върху нашето участие в живота на енорията. От
една страна участието в начинанията на енорията и от друга
страна начина, по който участваме.
Мисля, че много по-важна е втората гледна точка.
Искам да я разгледам, тръгвайки от основата на темата. Преди
всичко искам да задам въпроса: на кого е енорията? На кого е
цялата универсална, католическа Църква?
Не знам дали понякога сме спирали нашето внимание на този
въпрос или сме отговаряли много бързо: “на Папата, на
Епископите, на свещениците и сестрите!”.
Ако тези са нашите отговори, можем да кажем направо, че сме
много далеко от истинското разбиране за Християнската
Общност.
И следователно и нашето “участие” в нея е по грешен начин.
Отговорът е само един: “ Църквата е Христова!”, в смисъл че тя
не е собственост на Христос, а тя е Христос.
Тогава никой не може да бъде “собственик” на Църквата. Исус
предостави Църквата на човека, но не по същия начин, както се
дава нещо в ръцете на някой. Той предостави Църквата на
човека, слагайки го вътре, и така човекът става Църква в Исус
Христос!
Това можем да обясним много добре чрез опита на Свети
Павел, който е много ясен: “Савел, дишащ още заплахи и
убийства срещу учениците на Господа, дойде при
първосвещеника, та измоли от него писма за Дамаск до
синагогите, щото, които намери да следват това учение, мъже и
жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но, когато той беше
на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от
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небето; и като падна на земята, чу глас, който му думаше:
Савле, Савле, що Ме гониш? А той отговори: кой си Ти,
Господине? Господ каза: Аз съм Исус, Когото ти гониш
(Деяния на Апостолите 9,1-5).
Тогава всеки от нас, всеки кръстен може да отговаря “аз не
притежавам Църквата, но аз съм Църквата”.
Отваряме скоби, с помощ на Ерих Селигман Фром (23 март
1900 - 18 март 1980), световноизвестен германски
психоаналитик, философ-хуманист и психолог от еврейски
произход за понятията, с които е свързана с нашата тема.
Голяма е разлика между “притежавам”, “имам” и “съм”!
За да изясним понятията, помислете върху разликата в
същността на изреченията: “аз имам семейство” и “аз съм
семейство”!
“В първия случай, така както го имам мога да го изоставя, да го
напусна. Във втория случай се говори за моето естество, моята
същност, това, което “съм аз”.
Ерих Фром в своята книга “Да имаш или да бъдеш” (оригинал
на англиски език „To Have or to Be?“, 1976) обяснява: “Тъй като
обществото, в което живеем, е ориентирано главно към
придобиване на собственост и извличане на печалби, рядко се
натъкваме на доказателства за битийния модус. Повечето хора
приемат притежателния модус за най-естествения и единствено
приемлив начин на съществуване. Поради тази причина те не
осъзнават същността на битийния модус и не са склонни да
признаят, че притежанието не е единствената възможна
ориентация. Въпреки това тези понятия са дълбоко вкоренени в
човешкия опит Не бива да се разглеждат абстрактно, чисто
умозрително, защото и двете са проектирани в нашето
всекидневие и конкретният анализ е задължителен... Ето един
типичен, макар и леко пресилен пример от днешния език. Да си
представим, че човек е отишъл за съвет при психоаналитик и
започва разговора по следния начин: „Докторе, имам проблем.
Имам безсъние. Макар че имам красива къща, добри деца и
щастлив брак, имам много грижи.“ Преди няколко десетилетия
вместо „Имам проблем“ пациентът сигурно би казал:
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„Притеснен съм“; вместо „Имам безсъние“ — „Не мога да
спя“; вместо „Имам щастлив брак“ — „Аз съм щастлив в брака
си”. Този по-нов стил на изразяване показва по-висока степен
на отчуждение. Когато човек казва „Имам проблем“ вместо
„Притеснен съм“, изчезва субективното изживяване, т.е. Аз-ът
като субект на преживяването бива заместен с обекта на
притежанието. Превърнал съм чувството си в обект, който
притежавам, в случая — проблема. „Проблем“ обаче е
абстрактен израз за всякакви затруднения, с които се
сблъскваме. Аз не мога да имам проблем, защото той не е
предмет, който може да се притежава; по-скоро той може да ме
има, като владее моето съзнание. С други думи, превърнал съм
себе си в „проблем“ и сега съм собственост на своето творение.
Този стил на изразяване показва скрито, неосъзнато
отчуждение”.
Тези цитати от Ерих Фром могат да ни помогнат да навлезем в
нашата тема, защото основното е да разгледаме въпроса: “По
какъв начин аз/ние участваме?”.
За съжаление, за много християни Църквата е станала “външен
обект”. Много християни “ползват услугите” на Църквата, по
същия начин, както магазините, киното или офиса...
“Колко струва?” е въпросът, който най-много ме оскърбява. За
кръщение, за венчавка, за документ, за свидетелство и т.н.:
“колко струва?”. Помислете малко за дома на едно семейство, в
което след обяд или вечеря или преди лягане детето пита
родителите си: “Колко струва?”. Дори помислете за скъп гост
дошъл във вашия дом и след хубава вечеря ви пита “колко е
сметката?”.
Различно е, когато всички членове на семейството действат и
работят заедно за общото. Който работи носи пари от заплата, и
всичко е общо, дори който не работи, действа със своя труд у
дома, помагайки в това, което може да прави. Всички се
чувстват членове на това семейство и действат за неговото
добро. Друго е, когато гостите, които идват, носят от сърце
торта, вино или друг дар. Но никой от тях не пита “колко
струва?”.
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Обаче в нашия век всичко се мери с пари и само с тях, с това,
което притежаваме и всичко става материално.
В списъка от въпроси, които са ни поставени се пита: “В какви
общи начинания на моята енория съм участвал?”. Въпросът не
е грешен, но веднага се питам: “по какъв начин се разбира този
въпрос?”. Сто процента сигурен съм че почти всички
начинания (включително Светата Евхаристия”) разглеждаме
като външни обекти.
Направо да влезем в същината на проблема с едни пример.
Има празник в енорията. Нещо се приготвя, прави се програма,
канят се гости. Говоря с енориашите за този празник и често
някой ми отговарят с думите: “Ако мога ще дойда!”.
Питам си: енорията, моя ли е? Не е ли и твоя, по едни и същ
начин, на едно и също ниво?!?!
По същия начин мога да говоря за катехизиса, за групата за
молитва и друго…
Някой може да ми отговори: тези неща вече ги познавам много
добре! Идеално! Тогава включвай се с твоята вяра в помощ на
другите!
Дори самата неделната Литургия, където не сме редовни,
заради хиляда причини, също показва едно ограничено
разбиране за “моето участие” в живота на енорията, в живота
на Христос, Който е жив!.
Къде е проблемът? Тази неделя мога да не дойда на Светата
Евхаристия… ще моля сам в къщи!
Защото тука проблема не е просто дали участвам или не
участвам, но това което съм аз: Църквата, Тялото Христово.
“Не искай да разцепваш Главата от Тялото. Христос по този
начин няма да е едно цяло. Христос няма да е едно цяло без
Църквата, така като Църквата няма да е цяла без Христос. В
действителност Христос цял и пълен е глава и тялото
едновременно” (блажен Исаак от манастира Стелла (около
1110г-1167г).
„Църква”, „енория” са празни думи, абстрактни понятия, ако
ние не разбираме че “тя” съм аз, заедно с другите.
7

Документът на Църквата “CHRISTIFIDELES LAICI”, пише
така:
Необходимо е всички да открием, във вярата, истинското лице
на енорията, т.е. самата тайна на Църквата присъстваща и
действаща в нея: дори понякога “бедна” от хора и средства,
дори понякога разпръсната по територии от огромно широки
или почти невъзможно да «се намери» в претъпканите и
хаотични модерни квартали, енорията не е главно структура,
територия, сграда; тя е по-скоро "семейството на Бога като
братство оживяваща от духа на единство", тя е "семеен дом,
братска и приветлива", тя е "общността на вярващите". В
крайна сметка, енорията се основава на богословска реалност,
защото това е евхаристийна общност. Това означава, че тя е
подходяща общност способна да служи Евхаристията, в която
се намират живият корен за своя растеж и тайнството на
връзката за своето си същество в пълно общение с цялата
Църква. Такава идентичност се корени във факта, че енорията е
общност на вярата и органична общност, тоест, съставена от
ръкоположените министри и от другите християни, в които
енорист, който представлява епископа е йерархична връзка с
цялата местна Църква. (Christifideles laici, 26)
Вярващите трябва да бъдат все по-убедени за специалното
значение, което е апостолския ангажимент в своята енория.
Това пак е Съборът, който авторитетно го открива: " Енорията
предлага изключителен пример за общителен апостолат,
сливайки заедно всички човешки различия, които се намират
там и ги вмъква в универсалността на Църквата. Миряните да
свикнат да действат в енорията в тясно сътрудничество с
техните свещеници, да покажат на Църковната общност
собствените си проблеми и тези на света и проблемите, които
се отнасят за спасението на хората, така че те да могат да бъдат
разгледани и решени с помощта на всички; да се даде, според
своята способност, своя принос във всяка апостолска
мисионерска дейност на църковното семейството на Църквата...
Енорията бидейки Църквата поставена между домовете на
хората, тя живее и действа дълбоко вмъквана в човешкото
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общество и интимно свързано с неговите стремежи и неговите
драми. Често социалният контекст, особено в някои страни и
среди, силно е разстроен от силите на разпадане и
дехуманизация: човекът е загубен и дезориентиран, но в
сърцето му остава все повече и повече желанието да опитва и
да укрепва отношения по-братски и по-човешки. Отговорът на
това желание може да дойде от енорията, когато тази, с
активното участие на вярващите, остава последователна в
първоначалното си призвание и мисия: да бъде в света "място"
за общението на вярващите и "знак" и "инструмент" за
призванието на всички, за общението; с една дума, да бъде
домът отворен за всички и на служенето на всички, или, както
обичаше да казва, папа Йоан XXIII, “чешмичката на селото”,
към която всички тичат за жаждата си. (Christifideles laici, 27)
Затова нашето размишление върху тази тема на общността, ни
дава възможност да открием не само ново мислене за нея, но
преди всичко нашето място в нея.
Новата гледна точка не ни “кара” да участваме в начинания на
енорията (и цялата Църква), а да разберем че ние “сме” в нея
субекти, а не обекти.
Никой не може да се дръпне навън от това което сме:
богословска реалност.
В края на тази статия и този път искам да поставим нови
въпроси за да продължаваме да размишляваме. В отговорите да
внимаваме, гледайки нашето действие, а не само на другите.
Какво е, според мен, състоянието на нашата енорийска общност
в този момент? Кои са положителните и отрицателните черти в
живота й? Какво се промени през тази година?
Какви са перспективите за усъвършенстването на нашата
енорийска общност и как виждам разрешението на проблемите
й?
Какво би казал днес Исус за нашата общност?
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31 август 2014г: Кръщение на Ерика

7 септември 2014г: Кръщение на Ема

7 септември 2014г: Венчавка на Мира и Карлош
10

28 септември 2014г:
Миропомазание на
Вероника, Радостин,
Никол и Калина
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Папа Франциск

„Църква на грешниците“
Папа
Франциск
продължи
вероучителните поучения, посветени на
вярата и Църквата. На генералната
аудиенция, състояла се на площад „Св.
Петър“ на 2 октомври 2013 г.,
Светият Отец се спря на светостта
на Църквата. Публикуваме пълен превод
на това превъзходно размишление:
Скъпи братя и сестри, добър ден!
В Символа на вярата, изповядвайки „Вярвам в една Църква”,
добавяме прилагателното „свята”, т.е. убедени сме в светостта
на Църквата, и това е характеристика, която е присъствала от
самото начало в съзнанието на първите християни, които
просто наричали себе си „светии” (срв. Деян 9, 13. 32. 41; Рим
8, 27; 1 Кор 6, 1), защото разбирали, че Църквата е дело на Бог,
на Светия Дух, Който освещава Църква.
Но в какъв смисъл Църквата е свята, щом виждаме, че
историческата Църква по своя път през вековете е имала
толкова трудности, проблеми, мрачни моменти? Как може да е
свята една Църква, съставена от човешки същества, от
грешници? Мъже-грешници, жени-грешници, свещеницигрешници,
монахини-грешници,
епископи-грешници,
кардинали-грешници, Папа-грешник? Всички. Как може да е
свята една такава Църква?
1. За да отговоря на въпроса, бих желал да се позова на един
откъс от Посланието на Свети Павел до християните от Ефес.
Като взима за пример семейните отношения, апостолът казва,
че „Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея, за да
я освети” (5, 25-26). Христос възлюби Църквата, отдавайки се
изцяло на Кръста. И това означава, че Църквата е свята, защото
произтича от Бог, Който е свят, верен й е и не я оставя на
властта на смъртта и злото (срв. Мт 16, 18). Тя е свята, защото
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Исус Христос, Светият Божи (срв. Мк 1, 24), по един
неразривен начин е в единение с нея (срв. Мт 28, 20); тя е свята,
защото е водена от Светия Дух, Който я очиства, преобразява,
обновява. Тя е свята не поради нашите заслуги, а защото Бог я
прави свята, защото е плод на Светия Дух и Неговите дарове.
Не ние я правим свята, а Бог, Светият Дух, Който в Своята
любов освещава Църквата.
2. Вие може би ще ми кажете: но Църквата се състои от
грешници, виждаме го всеки ден. И това е вярно – ние сме
Църква на грешници; и ние, грешниците, сме призвани да се
оставим да бъдем променени, обновени и осветени от Бог. В
историята го е имало това изкушение за някои да заявят:
„Църквата е само за чистите, за тези, които са напълно
последователни, а другите следва да бъдат изгонени от нея”.
Това е неправилно! Това е ерес! Църквата, която е свята, не
отхвърля грешниците; не отхвърля никой от нас; не отхвърля,
защото кани всички, приема, тя е отворена дори към найотдалечените и насърчава всички да бъдат обгърнати от
милосърдието, нежността и прошката на Отец, Който дава на
всички възможност да се срещнат с Него и да вървят към
светостта. „Но, отче, аз съм грешник, греховете ми са големи,
как мога да се чувствам част от Църквата?”. Скъпи братко,
скъпа сестро, именно това желае Господ – да Му кажеш:
„Господи, аз съм тук, с моите грехове!”. Да има някой тук да е
без своите грехове? Поне някой? Никой! Никой о нас! Всички
ние носим със себе си нашите грехове. Но Господ желае да чуе
от нас: „Прости ми, помогни ми да Te следвам , промени
сърцето ми!”. А Господ може това! Бог, Когото срещаме в
Църквата, не е безмилостен Съдия, Той е като бащата от
евангелската притча. Ти можеш да бъдеш като сина, напуснал
дома си, вкусил до край отдалечеността от Бог. Но когато
намериш в себе си силите да кажеш: „Искам да се върна
вкъщи”, тогава ще намериш една отворена врата, Бог ще те
посрещне, защото Той те очаква непрестанно. Бог те чака
непрестанно! Бог ще те прегърне, ще те целуне и ще ти устрои
пиршество. Такъв е Господ! Колко голяма е нежността на
нашия небесен Отец! Господ иска да ни види като част от
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Църквата, която умее да разтваря обятията си, за да приема
всички; която не е дом за малцина, а дом за всички; където
всички могат да се обновят, преобразят, да се осветят от
Неговата любов, най-силните и най-слабите, грешниците,
равнодушните, тези, които се чувстват отчаяни и изгубени.
Църквата дава възможност да се върви по пътя на светостта,
който е пътят на християнина: тя ни дава да срещнем Исус
Христос в тайнствата, особено в Изповедта и Евхаристията; тя
ни известява Божието Слово, дава ни да живеем в милосърдна
любов, в любовта на Бог към всички. Затова нека се запитаме:
позволяваме ли да бъдем осветени? Ние сме Църква, която кани
и приема с отворени обятия грешниците, която дава смелост и
надежда, или сме Църква, която е затворена в самата себе си?
Ние Църква ли сме, в която живее любовта на Бог, в която
всички сме внимателни едни към други, в която се молим един
за друг?
3. Един последен въпрос: какво мога да направя аз, чувствайки
се слаб, крехък, грешен? Бог ти казва: не се страхувай от
светостта, не се страхувай да се стремиш към върха, позволи на
Бог да те обича и очиства, не се страхувай да се оставиш да
бъдеш воден от Светия Дух. Нека се заразим от светостта на
Бог. Всеки християнин е призван към святост (срв.
Догматическа конституция Lumen gentium, 39-42); светостта се
състои преди всичко не в това да говориш нещо необикновено,
а в това да позволиш на Бог да действа. Това е среща на нашата
слабост със силата на Неговата благодат, това означава да се
оставиш на Неговото действие, което ни позволява да живеем в
любов, правейки всичко с радост и смирение, в слава Божия и в
служба на ближния. Има една прочута фраза от френския
писател Леон Блоа,казана в последните минути от живота му:
„В живота има само една мъка, и тя е, че не сме свети”. Нека не
губим надежда в светостта, нека изминем целия този път.
Искаме ли да бъдем свети? Господ очаква всеки от нас с
отворени обятия; Той ни очаква, за да ни придружава по този
път на светостта. Нека живеем с радост нашата вяра и позволим
на Бог да ни обича…, нека изпросим този дар от Бог в
молитвата за нас и за другите.
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ПОСЛАНИЕ
НА ПАПА ФРАНЦИСК
ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН
НА МИГРАНТИТЕ И
БЕЖАНЦИТЕ:
„ЦЪРКВА БЕЗ ГРАНИЦИ,
МАЙКА ЗА ВСИЧКИ”
На 23 септември 2014 г. във
Ватикана
на
специална
пресконференция
президентът на Папския
съвет за пастирска грижа за мигрантите и бежанците
кардинал Антонио Мария Велио представи посланието на
Светия отец за Световния ден на мигрантите и бежанците,
който ще се проведе на 18 януари 2015 г. под мотото „Църква
без граници, Майка за всички”. Посланието е датирано на 3
септември, когато се отбелязва стогодишнината от избора
на папа Бенедикт ХV. В посланието на папа Франциск се
казва:
Скъпи братя и сестри,
Исус е „евангелизатор par excellеnce и въплътено Евангелие”.
Неговото внимание, особено към най-малките и уязвимите,
призовава и всички нас да полагаме грижи за най-слабите и да
видим Неговият страдащ лик в жертвите на новите форми на
бедност и робство. Господ казва: „защото гладен бях, и Ми
дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме
прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте;
в тъмница бях, и Ме споходихте.” Мисията на Църквата,
странстваща и майка на всички, е да обича Исус Христос, да Го
боготвори и обича, особено в лицето на най-бедните и
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изоставените, сред които са и мигрантите и бежанците, които
търсят закрила от най-големите трудности и опасности. Затова
и мотото на Световния ден на мигрантите и бежанците през
тази година е „Църква без граници, Майка за всички”.
Църквата разтваря обятията си, за да приеме всички хора, без
да признава граници и разлики между тях, за да донесе вестта,
че „Бог е любов”. След смъртта и възкресението Му, Исус
поверява на учениците си мисията да свидетелстват за Него и
да възвестяват евангелието на радостта и милостта. На
Петдесетница учениците излизат от горницата, изпълнени със
смелост и ентусиазъм, защото силата на Св. Дух надмогва
техните съмнения и неувереност и помага на всички да
разберат проповедта на учениците на собствения им език. От
самото си начало Църквата е майка с отворено за целия свят
сърце, без да признава границите. Тази мисия е носена вече в
продължение на две хиляди години. Но дори и през първите
векове мисионерското благовестие акцентира върху Църквата
като вселенска майка, което е развито след това от Отците и е
възприето от Втория Ватикански събор. Съборните отци
обясняват природата на Църквата с думата Ecclesia Mater. Тя
ражда синове и дъщери, „привлича ги и ги прегръща със своята
любов от цялото си сърце”.
Църквата без граници, която е Майка на всички, възвестява на
света културата на приемане и солидарност, в която никой не
трябва да се чувства отхвърлен или ненужен. При същинската
проява на тази майчинска природа, християнската общност
подхранва, води и показва пътя, съпровожда всички с търпение
и ги привлича към себе си чрез молитвата и милосърдната
дейност.
Днес това е от особена важност. В епоха на такива големи
мигрантски движения, значителен брой хора са принуждавани
да напускат родните си места, взели само своя куфар, пълен със
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сълзи и мечти, за да предприемат водени от надеждата
изпълнено с опасности пътуване в търсене на по-хуманни
условия за живот. Но много често тези движения стават
причина за подозрения и враждебност, включително и сред
църковните общности, дори още преди да е опознат начина на
живот на тези мигранти, историята на тяхната преследване и
страдание. Тези подозрения и предразсъдъците се сблъскват с
библейските заповеди странниците в нужда да бъдат приемани
с уважение и солидарност.
В същото време съвестта ни ни кара се докоснем до човешкото
нещастие и да реализираме на практика заповедите за любов,
завещани ни от Исус, Който също се описва като странник,
заедно с всички останали страдалци и невинни жертви на
насилието и експлоатация. Но заради слабостта на нашата
природа „Понякога сe изкушаваме да бъдем християни, които
стоят далеч от раните на Господ”.
Смелостта родена от вярата, надеждата и любовта ни позволява
да намалим дистанцията, която ни дели от човешкото
нещастие. Исус Христос очаква да бъде разпознат в мигрантите
и бежанците, в лишените от родно място изгнаници и чрез тях
Той ни призовава да споделим нашите възможности, а понякога
и да отдадем част от нашето богатство. Папа Павел VІ говори
за това, когато казва, че „по-щастливите трябва да могат да се
откажат от някои от придобивките си и да поставят своите
средства на разположение на другите”.
Мултикултурният характер на днешното общество насърчава
Църквата да развие нови форми на солидарност, общение и
евангелизация. Мигрантските движения ни призовават за
задълбочаване и подсилване на ценностите, които могат да
гарантират мирното съвместно съществуване между хората и
културите. Не е достатъчна обикновената толерантност, която
уважава различието и насърчава възможностите за споделяне
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между различните контексти и култури. Точно там Църквата
може да даде своя принос за преодоляване на границите и за
„преминаването отвъд отношението на страх и предпазливост,
безразличие и маргинализация... за да открие пътя към
отношения, основани на култура на срещата, която е
единствената култура, способна да допринесе за изграждането
на по-добър, по-справедлив и братски свят.
Мигрантските движения обаче са от такъв мащаб, че само
систематичното и активно сътрудничество между държавите и
международните организации могат да регулират и ефективно
да управляват тези движения. Тъй като миграцията е феномен,
който засяга всички, не само заради своите мащаби, но и заради
„обществените, икономическите, политическите, културните и
религиозните проблеми, които поражда, както и заради
драматичните предизвикателства, която поставя пред нациите и
международната общност.”
На международно равнище се водят множество дебати за
формите и методите, които са необходими, за да се реши
феномена на миграцията. Съществуват множество агенции и
организации на международно, национално и местно равнище,
които се трудят и полагат грижи за тези, които по пътя на
миграцията търсят по-добър живот. Въпреки тяхната щедрост и
похвални
усилия,
са
необходими
по-решителни
и
конструктивни действия, която се уповава на световна мрежа за
сътрудничество, посветила се на опазването на достойнството и
централно място, което има всяко човешко същество. Тази
дейност ще доведе до по-голяма ефективност в битката срещу
срамния и криминален трафик на хора, нарушаването на
фундаменталните права, на всички форми на насилие,
подтискане и заробване. Съвместната работа обаче изисква
реципрочност, съвместни действия, откритост и желание,
водени от разбирането, че „нито една страна не може сама да се
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справи с трудностите, породени от този феномен, който сега е
толкова широко разпространен, че засяга всеки континент чрез
двустранното движение на имиграцията и емиграцията”.
Необходимо е да отговорим на глобализацията на миграцията с
глобализация на милосърдието и сътрудничеството, за да могат
условията за мигрантите да станат по-хуманни. Същевременно
са необходими по-големи усилия за облекчаването на
условията за живот на тези, които заради война или глад, са
принудени да напускат своите родни страни.
Солидарността с мигрантните и бежанците трябва да бъде
съпроводена от смелост и творчески инициативи, необходими
за развитието на световно равнище на по-справедлив и
равноправен финансов и икономически ред, както и за поактивното посвещение на мира, неделимо условие за всички
автентичен прогрес.
Скъпи мигранти и бежанци! Църквата пази за вас специално
място в сърцето си, а вие й предоставяте възможност да покаже
своето сърце и майчинското си отношение към цялото човешко
семейство. Не губете своята вяра и надежда! Нека си
припомним за Светото семейство, което бяга от Египет. По
същия начин, по който майчинското сърце на Благословената
Дева и доброто сърце на св. Йосиф успяха да съхранят вярата,
че Бог никога не ги напуска, нека и вие по същия начин да
успеете да опазите надеждата си в Бог. Поверявам ви моята
закрила и ви изплащам своя Апостолически благослов!”

28 юли 2014

Катерина Петрова Козумплик
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Сестра Терезита

Мъдри учители
и търпеливи майки.
Една майка живеела от другата страна на
Индия и с детето си пътувала една седмица, за да говори с
Ганди.
Тя казала: „Учителю сина ми яде твърде много захар! Бихте ли
могли да му обясните защо не трябва да го прави. Аз и моят
съпруг опитахме всичко, но не ни слуша... вас сигурно ще ви
изслуша!”
„Върнете се след две седмици!” Казал Ганди. Госпожата приела
неохотно дългото очакване.
На уговореното време, се върнала с детето си.
„Можете ли да говорите сега с моето дете?”
Ганди погледнал в очите на детето за един миг и казал: ”Стига
захар!” И си тръгнал, но изплашена, жената поискала
обяснения.
„Учителю, защо трябваше да чакаме толкова дълго? Можехте да
му кажете същото нещо преди две седмици!” „Не” – отговорил
Ганди - преди две седмици и аз ядях захар. Сега вече не ям. Не
мога да преподавам нещо без да го изпитам преди това върху
мен, иначе биха били само празни думи”.
Когато давам съвет, трябва да мисля, дали съм способен да
правя това, което съветвам другите.
Един пример има много по-голямо значение от многото думи!
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