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Отец Валтер Горра

ГОДИНА НА ОБЩНОСТТА
В НИКОПОЛСКАТА ЕПАРХИЯ

През тази година имахме възможност да
размишляваме върху понятието „общност” и по-точно
християнската общност, т.е. нашата.
Разгледахме я от различни гледни точки, за да разберем преди
всичко нейната основа. Това ни даде възможност да разберем
също основата на нашето съществуване в нея и от тук за
връзката ни с другите в общността.
В миналия брой поставихме последните въпроси, които да ни
помогнат за темата и по-точно въпросите около състоянието на
нашата енорийска общност в този момент и дали тази година
промени нещо в нас. Тази промяна във всеки от нас е
фундаментален елемент при решаването на всеки проблем,
който може да се появи във всяка енория по целия свят. Много
от проблемите са общи навсякъде, но трябва да си напомняме,
че голяма част от проблемите тръгват от хората, от нас самите,
вътре в общността. Ето защото проблемите могат да бъдат
решени само чрез промяна на самия човек. Но не в другия, а в
мене! Да уточним, ако аз “съм проблемът” трябва да се
променя; ако другият е проблемът трябва да се променя за да
го приема и да му помагам, защото другият е част от мене,
каквато е християнската гледна точка за общността.
Сега да си припомним как размишлявахме върху тази тема през
годината. Основно разделихме и разгледахме тези четири
аспекта под форма на въпроси: Какво е общността? Как се
изгражда една общност? Какъв вид връзка съществува между
“аз” и “общност”? Какво е „участие” в общността?ул
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В тази статия ще си припомним фундаментални аспекти и
елементи за общността. Това вече ще ни помогне да разберем
дали сме се променили и дали променихме нашето “мнение” по
тази тема.
Говорейки за християнската общност, ако някой от тези
елементи или аспекти не ги приемаме и не ги изживеем, това е
знак че ние сме “проблемът”, а не другите!
Поради факта че “общност” не е абстрактно понятие, а
конкретно и преди всичко всеки е в нея със своите задачи,
отговорности, черти и е близо до и с другия, ще говоря от тука
нататък за християнската енория. По този начин ще ни бъде по-
лесно да бъдем свързани с реалността и да избягваме от
утопията. Да внимаваме в  същото време, че духовните
елементи не са утопия, а реалността, и дори можем да кажем че
те са основата на реалността. Утопия имаме точно, когато
разделяме духовното от материалното, и за съжаление виждаме
само второто като реалност, докато първото най-много
виждаме в сферата на една “интимна”, вътрешна, лична
“нереалност”.
Това, което пиша е резюме на тази година посветена на
общността. Състоянието и перспективите на нашата енория
зависят от нашето лично съществуване в нея. Говорим за
енорията не като място, а като общност сформирана от братя и
сестри в Христа.
Тогава да си припомним:
Християнската енория има аспекти и елементи съвсем различни
от всяка друга форма общност.
Хората в една общност обикновено са групирани по време,
интерес, място или друг признак. Християнската енория е над
всички тези елементи.
“Лепило” за християнската енория не са идеалите или дори
ценностите, защото те не са нещото, което прави общността, а е
Някой, и Той е Исус Христос, Тялото Христово, в което ние сме
отделни членове, но едно в Него.
Ако не сме едно с другите, ние не сме и едно с  Христос.
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Всеки трябва да каже “Аз съм този, който правя енорията, и от
мен зависят резултатите и”. Това означава да отдадем любовта
си за нашата енория.
Но още преди ние да направим енорията, в действително ние
самите сме енорията, защото сме членове на Тялото Христово.
Трябва да изживеем напълно енорията, ако искаме да ни
повярва и света и да бъдем верни на Христос и на Църквата.
Тези, които са силните (във вярата), са длъжни да понасят
немощите на слабите и не на себе си да угаждат: всеки от нас е
длъжен да угажда на ближния в доброто, за назидание (виж
Рим 15,1-2).

Това не са научни аспекти на християнската вяра, а са
фундаментални за нея. Енорията е нашето семейство,
Христовото семейство, местна универсална Църква. Можем
дори да кажем, че енорията дава възможност на Христос да
живее тук в Русе, между другите хора и Той да бъде видим чрез
нашата общност: “както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и
те да бъдат в Нас едно, - та да повярва светът, че Ти си Ме
пратил” (Йоан 17,21).
Какво би казал днес Исус за нашата общност?
Павел пише на Солуняните тези думи: “И вие станахте
подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте
словото с радост от Духа Светаго, тъй че станахте образец за
всички вярващи в Македония и Ахаия. Защото от вас проехтя
словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се
пренесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние
нищо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас,
какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте
към Бога, за да служите на живия и истински Бог, и да очаквате
от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите,
Исуса, Който ни избавя от идещия гняв” (1Сол 1,6-10).
Може ли днес Свети Павел да пише същите думи и за
русенската енория “Свети Павел от Кръста”?
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Проповед на отец  Паоло Кортези

ЦЪРКОВЕН ПРАЗНИК НА
ЕНОРИЯ СВ. ПАВЕЛ ОТ КРЪСТА

Скъпи братя и сестри от Русе, честит
празник! Вие християнската общност в
Русе днес празнувате вашият празник.
Празнувате вашият баща, вашият
покровител – Св. Ппавел от Кръста.
Вие никога няма да бъдете сираци,
защото имате на небето един баща,

който се грижи за вас. Молете се на него винаги, не само днес, а
през цялата година, молете се на него когато имате нужда за
вашите семейства, за вашата общност, защото Св. Павел от
Кръста е ваш баща. Честит празник!
Честит празник и на отец Валтер, на сестра Йола, на сестра
Терезита, които са тук между вас, защото и те празнуват своят
баща. Св. Павел от Кръста е баща на всички Пасионисти и
всички Пасионистки които са тук между вас, също и за
монсиньор Петко, и за мен, и за цялото семейство на
Пасионистите. Ние всички празнуваме заедно нашият баща,
което за нас е много хубаво, и ние също никога няма да бъдем
сираци. Имаме един баща който е жив на небето, и за нас това е
много важно.
Честит празник и на монсиньор Петко, и на цялата епархия, на
цялата наша християнска общност, защото тази катедрала е
катедралата на Св. Павел от Кръста.  Катедралата е домът на
всички вярващи в Северна Бъкгария, и не само това, защото
много са синовете на Св. Павел от Кръста. Някои от тях са
присъстващи, други принадлежат на миналото. Те като
Блаженият Евгений Босилков бяха Пасионисти, бяха синове на
Св. Павел. Можем да кажем че нашият епископ Петко е
наполовина Францисканец и наполовина  Пасионист, защото е
служил в една епархия заедно с епископи Пасионисти и
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мисионери Пасионисти. Честит празник монсиньор Петко, на
Вас и на Вашата Католическа Митрополитска Епархия. Всички
ние днес се радваме, защото Св. Павел от Кръста е баща за
всички  католици от Северна България.
Сега да започнем с проповедтта. Ние днес сме тук, не само за
да почетем Св. Павел от Кръста, не само за да украсим с цветя
и да кадим с тамян църквата, което е хубаво да се направи,
когато почитаме светците, но искаме също да се обърнем с
молитва към него и да кажем заедно на Св. Павел: „Дай и на
нас малко от твоя дух“. Защо ?
В душите на всички нас звучат думите на Папа Франциск,
който през последните месеци често повтаря едно и също, все
същите думи, дори и тази седмица каза отново, обръщайки се
към нас християните и нашите християнски общности:
„Излезте от вашите църкви, не стойте там спокойно в молитви
или да вършите вашите неща, докато целият свят очаква
Евангелието. Излезте и отидете в перифериите идете при
далечните, излезте.“
Миналата седмица четох автобиографията на Св. Павел от

Кръста и си казах: „Този човек е чул думите на Папа Франциск!
Как е възможно това, той е живял през XVIII век, а папа
Франциск жив и здрав сега“! Аз си казах: “Сигурно Св. Павел
от Кръста не е чул думите на Папа Франциск, понеже не
съществува Машина на Времето, но със сигурност и двамата са
чули Евангелието на Исус Христос, чули са същият Бог.”
Животът на Св. Павел от Кръста е много дълъг. Той е живял
над 80 години. Най-интересната част от неговият живот са
неговите младежки години. Когато е бил на около 15/20 години
е бил добър християнин, живеел това, което се счита за
минимално в християнския живот т.е., литургия всяка неделя,
молитви сутрин и вечер, изповед всеки месец, спазвал е всички
празници, притежавал икони и Разпятие – минималните неща за
един добър християнин. Но един ден той е чул тези думи на
Исус : „Обичай Бог с всичкото си сърце, с всичката си душа, с
всичките си сили! Не трябва да бъдеш спокоен в тези дребнави
неща“! Тогава той изоставя своя обикновен, минимален
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християнски живот, като този, който някои от нас живеят и
казва: „ Не е достатъчно само една малка молитва сутрин и
вечер! Искам да бъда цял ден и цяла нощ с моя Бог! Не е
достатъчно да слушам словото Божие само в неделя по време
на литургията, необходимо е да слушам Евангелието, думите на
Исус всеки ден, всеки момент трябва да бъде в мен Неговото
слово“.
Тогава Св. Павел започва да излиза извън своето село, из
горите и пещерите, като отшелник за няколко години. Търсил е
силна връзка с Бога. Искал е през цялото време  с всичкото си
сърце да живее само с Бога, денем и нощем. Разбира се, че ние
сега няма да отидем да живеем в пещерите, но му се молим да
ни даде същият този дух, за да не желаем само минималното в
християнският живот и да кажем накрая като фарисеите: „ Аз
служа всичко, аз ходя на литургия всяка неделя, аз имам
църковен брак, аз се моля всяка сутрин и всяка вечер, аз съм
достоен.“
Това не е целта на християнството. Целта на Исус е да обичаме
Бог с всичкото си сърце , с всичките си сили. Никога да не
бъдем спокойни!  Да излезем от нашите традиции, заради
любовта, която отваря много врати. Да имаме любов към Бог,
не само да спазваме законите на църквата. Любов към Бог!
Живота на Св. Павел продължава до дълбока старост, той
винаги, до края на живота си имаше в сърцето си тази любов
към Бога и винаги пишеше: “Не ми стигат молитвите, не ми
стига времето, трябва денят да има поне 40 часа а не 24, защото
аз искам винаги да бъда с Бог, в обожаване, в размишление
върху Евангелието, в моленето на броеницата, и цял ден и цяла
нощ в молитва“.
Но заедно с любовта към Бога, важно е, както за Св. Павел, така
и за другите светци, любовта към ближният, той не може да
обича единствено Бог. Около него има и други хора, които
чакат Бог, чакат любовта на Бога, и той трябва да стане
апостол, мисионер, и да отиде при тях. Тогава след първите
години, когато е живял в пещерите е започнал да излиза между
хората и да проповядва. Отивал е в най-изоставените села и
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местности, там където другите свещеници не ходели, защото са
трудно достъпни, а хората са били изоставени. Събира около
себе си помощници, ето защо имаме Пасионисти и
Пасионистки - семейството на Пасионистите. Това са хора
които желаят да отидат при другите, за да им покажат онова,
най-ценното в християнството, което Св. Павел не е разбрал
веднага. След отшелническият живот започва да работи в
болница, защото мислел, че любовта към ближния означава да
лекува болните, да ги храни, да ги облича и да върши
милосърдни дела, но след време разбира че, най-голямото нещо
което може да донесе на тези, които живеят в перифериите е
Исус Христос. Неговото страдание, неговата смърт, неговото
възкресение, Исус Христос! Да не забравят, че има един
Спасител, че има един Бог, който е умрял за тях, който е
възкръснал за тях, който ги обича, който е Милосърдие. Св.
Павел е разбрал, че любовта към ближния преди да бъде -
както казваме днес социални грижи, социални помощи, като
дрехи, храна, лекарства - означава да занесе при тях Исус
Христос, защото това е най-ценното което той има. Ето защо
Св. Павел е един велик светец на молитва и мистик като Св.
Тереза и като Св. Иван от Кръста. Той е навлязъл много
дълбоко в молитвата и във връзката с Бога, но в същото време
той е и велик  мисионер, човек който никога не е бил спокоен,
винаги организирал мисии, премествания, организирал
периоди на молитва в манастира, а след това  седмици при
бедните хора в полята, в нивите, в перифериите.  Ето двете най-
важни неща: любовта към Бога и любовта към ближния.
Аз привършвам тук моята проповед. Можех да ви кажа още
много други неща. Сигурно всички вие познавате емблемата на
Св. Павел от Кръста, на Пасионистите, която прилича на
Пресветото Сърце Исусово. Пресветото Сърце  Исусово е
сърцето на Исус, представлява страданието на Исус, над него
гори пламък, който е любов и милосърдие, и е обвито с трънен
венец означаващ греховете на света.
Емблемата на Пасионистите е Сърце над което се издига кръст,
а в долната част са изобразени трите гвоздея от Разпятието.
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Това е сърцето, което Дева Мария е показала на Св. Павел в
едно явяване, и представлява сърцето на човека, моето сърце,
не е сърцето на Исус, което означава, че в моето сърце винаги
трябва да стои кръста, страданието и възкресението на Исус.
Това означава, че този Кръст,  не трябва стои само закачен на
стената или в традициите, но страданието на Исус да влезе и да
остане завинаги, във всеки момент, във всяка ситуация в моето
сърце и да имам онази любов на Исус, който е дал живота си за
мене. Скъпи братя и сестри, скъпи русенци, честит празник и да
бъде винаги страданието на Исус в нашите сърца. Като
личности ние християните да носим в нашите сърца същата
любов като на Исус. Това е много важно. Ние като християнска
общност се грижим за много неща, но да не забравяме, и винаги
да носим страданието на Исус в сърцето на християнската
общност. Същото важи за епархията и за цялата Църква. Това
ни кани да направим и Папа Франциск, да бъде в сърцето на
църквата  любовта на Исус, който е обичал Бог с всичките си
сили и с всичкото си сърце. Той, сина Божий е обичал баща си,
Бог Отец всеотдайно и е дал живота си. Исус е обичал нас,
своите ближни и е дал живота си за нас.  Ето, това да бъде
винаги в нашето сърце. Това е моето пожелание към вас.
Честит празник и да продължим да благодарим на Бога, че ни е
дарил Св. Павел от Кръста. Амин

19 октомври
2014г.
На снимка:
О. Енцо Ди
Клерико
О. Паоло
Кортеси
Монс. Петко
Христов
О. Валтер Горра
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ПОСЛАНИЕ НА СИНОДА
НА ЕПИСКОПИТЕ В РИМ

ОТ ОКТОМВРИ 2014 Г.,
ПОСВЕТЕН НА СЕМЕЙСТВОТО

Ние, синодалните отци, събрани в Рим с папа Франциск, на
Извънредна генерална асамблея на Синода на епископите, се
обръщаме към всички семейства на петте континента, а по-
специално към тези, които следват Христос, който е Пътят,
Истината и Животът. Искаме да изразим нашето възхищение и
благодарност за ежедневното свидетелство, което ни давате, на
нас и на света с вашата верност, с вашата вяра, надежда и
любов.

И ние, пастири на Църквата, сме се родили и израснали в
семейства, с най-различни истории. Като свещеници и владици
се срещахме със семействата, които с думи и с факти
разкриваха пред нас дълга поредица от хубави но и трудни
ситуации в живота.
Самата подготовка на този синод, започвайки от отговори на
въпросника, изпратен на местните Църкви по цял свят, ни
позволи да чуем гласа на много семейни преживявания.
Нашият диалог по време на Синода ни обогати взаимно и ни
помогна да погледнем цялостно на действителността, в която
семействата живеят.

Обръщаме ви внимание на думите на Христос: „Ето, стоя пред
вратата и чукам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще
вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене” (Откр 3,20).
Както Исус, вървейки по пътищата на Светата земя, имаше
навик да влиза в къщите на хората по селата, и сега продължава
да върви по улиците на нашите градове. Във вашите домове
изживявате светлини и сенки, предизвикателства и драматични
изпитания. Мракът се сгъстява и става тъмнина, когато в
самото сърце на семейството се промъква грехът.
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На първо място е голямото предизвикателство на верността на
брачната любов. Отслабване на вярата и на ценностите,
индивидуализмът, обедняване във взаимоотношенията, стрес и
забързаност, които не позволява размисъл, засягат живота на
семейството. Свидетели сме на не малко семейни кризи, които
често се решават на бързо и без да имаме смелост за търпение,
за проверяване, за взаимната прошка, за помирение и
жертвоготовност. Провалите дават начало на нови връзки, нови
двойки, нови съжителства, нови бракове, които създават
сложни и проблематични семейни ситуации от християнска
гледна точка.

Между предизвикателствата искаме да изтъкнем и трудността
на самия живот. Мислим за страданието, което може да изпитва
тежко болно дете или дете с увреждания, човек с неврологични
проблеми поради старост, страдание поради смъртта на скъп
човек... Възхитителна е щедростта и верността на много
семейства, които изживяват тези изпитания със смелост, вяра и
любов, смятайки ги не като бреме, а като нещо, което им е
дарено и което те могат да даряват, виждайки страдащия
Христос във всеки болен.

Мислим за финансовите трудности предизвикани от извратени
икономически системи, от „идолопоклонството пред парите и в
диктатурата на безличната икономика, лишена от същинска
човешка цел” (Evangeli Gaudium, 55), което унижава
достойнството на човека. Мислим за безработните бащи и
майки, които се чувстват безсилни пред нуждите от първа
необходимост за семейството си, за младежите, на които дните
са празни, без очакване, и които лесно могат да станат плен на
наркотика и престъпността.

Мислим също за множеството бедни семейства, които се качват
на лодки, с надежда да стигнат някъде, където ще могат да
оцелеят, за семействата бежанци, за тези, които са гонени
поради вярата или поради духовните и човешки ценности,
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които признават. За тези, които са подтиснати и тези, които
изживяват жестокостта на войните. Мислим и за жени, които
претърпяват насилие и тези, които са подложени на
експлоатация, на трафика на хора. За деца и младежи жертви на
злоупотреби, дори и от страна на онези, които би трябвало да
ги защитават и да им помогнат да растат в доверие. За
членовете на много семейства, които са унижавани и се
намират в трудности. „Културата на просперитета ни води до
глуха улица (…) всички тези хора, лишени от перспективи,
които за нас са гледка, която не ни трогва” (Evangeli Gaudium,
54). Призоваваме правителствата и международните
организации да насърчават правата на семейството за общото
благо. Христос желае неговата Църква да бъде дом с винаги
отворени врати, за да приема всички, без да отхвърля никой.
Затова сме благодарни на пастирите, на верните и на
общностите, които са готови да придружават и да поемат грижа
за вътрешните и социални рани на брачните двойки и на
семействата.

Но има и светлина, която свети вечер зад прозорците на къщите
в градовете и в периферията им, в села, дори в колиби: тя
блести и огрява телата и душите. Тази светлина се запалва
между съпрузите, когато те се срещат: тя е дар, благодат, която
се проявява – както се казва в Библията (Бит 2,18) – когато
двамата са един „пред” друг, като „помощник, нему подобен”,
което значи равен на другия и помощта е взаимна. Любовта
между мъжа и жената ни учи, че всеки от двамата има нужда от
другия за да бъде себе си, въпреки че в своята идентичност
остава различен от другия. Различността, която се отваря към
другия във взаимното даряване. Това отношение изразява по
един удивителен начин жената от Песен на Песните: „Моят
възлюбен принадлежи на мене, аз пък на него … аз принадлежа
на моя възлюбен, а моят възлюбен - на мене” (Песен на песните
2,16, 6,3).

Пътят, за да се стигне до това, тази среща да бъде истинска,
започва с годежа, който е време на очакване и на подготовка.
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Тя се осъществява в пълнота в тайнството брак, с което Бог
дава свой печат, своето присъствие и своята благодат. Този път
на съпрузите познава и сексуалността, нежността, красотата,
които продължават и отвъд младежката сила и свежест.
Любовта по естеството си се стреми към това да бъде за винаги,
и стига до там да даде живота си за обичания човек (Ср. Йоан
15,13). В тази светлина брачната любов, единствена и
неразривна, устоява, въпреки многото трудности предизвикани
от човешките ограничения. Това е едно от най-хубавите чудеса,
макар че толкова е обикновено.

Тази любов се разпространява чрез раждането на децата, което
не е само създаване на потомството, но също даряване на
божествения живот с кръщаването, възпитаването и
предаването на вярата на децата. Означава също способността
да предадеш живота, обич, ценности, което е възможно и за
тези, които не са могли да дарят живот. Семействата, които
живеят в това светло приключение, стават свидетелство за
всички, особено за младите.

На този път, който понякога е като планинска пътека, с
трудности и падения, винаги присъства и ги придружава Бог.
Семейството изпитва това присъствие в диалога и обичта
между мъжа и жената, между родители и деца, между братя и
сестри. Изпитва го когато слушат заедно Божието слово и в
моменти на обща молитва, малък оазис на духа, в който се
живее всеки ден. Ежедневната задача е възпитаването на децата
във вярата, в живота според Евангелието, в светостта. Тази
задача често е споделена и упражнявана с голяма любов също и
от бабите и дядовците. Така семейството се представя като
истинска домашна Църква, част от по-голямото семейство на
цялата църковна общност. Християнските съпрузи са призвани
да станат учители на вярата и на любовта, за по-младите
двойки.
Има още един израз на братското общение, а това е любовта
към последните, отхвърлените, бедните, самотните, болните,
чуждестранните, семействата в криза, съзнавайки думите на
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Господ: „По-блажено е да се дава, нежели да се взима” (Деян
20,35). Споделяне на благата, отделяне на време за другия,
даряване на любов и милосърдие, но също така свидетелство на
истината, на светлината, на смисъла на живота.

Върхът, който събира и обобщава всички нишки на общение с
Бог и с Ближния, е неделната литургия, когато семейството
заедно с цялата Църква е на Господнята трапеза. Исус се дарява
на всички нас, пътуващи в историята, към целта, която е
последната среща, когато Той, „Христос ще бъде всичко във
всички” (Ср. Кол 3,11). Затова в първия етап на нашия
синодален път, размишлявахме върху пасторалното
придружаване и достъп до тайнствата за разведените и
второбрачните.
Ние, синодалните отци ви молим да вървите заедно с нас към
следващия Синод. Над вас да витае присъствието на
семейството на Исус, Мария и Йосиф, в техния скромен дом. И
ние, присъединявайки се към семейството от Назарет, да
издигнем нашите молитви към нашия Небесен Отец, за всички
семейства по света:

Отче, дари на всички семейства силни и мъдри съпрузи, които
да бъдат извор на свободно и сплотено семейство.
Отче, дари на родителите дом, където тяхното семейство да
живее в мир.
Отче, дай на децата да бъдат знак на доверие и надежда, а на
младежите смелост да се ангажират решително и с верност.
Отче, дай на всички да могат да изкарват със собствените си
ръце своя хляб, да живеят с ведрината на духа и да подържат
жива факлата на вярата, дори по време на мрак.
Отче, дари на всички нас да видим как разцъфтява Църквата,
все по вярна и достоверна, в един справедлив и човешки свят,
който обича истината, справедливостта и милосърдие.

Ватикан, 18 октомври 2014 г.
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Папа Франциск

Защо Църквата е католическа?

Генерална аудиенция, 9 октомври 2013г.

„Скъпи братя и сестри, добър ден! Вижда
се, че днес, в този дъждовен ден, сте
били смели. Поздравления!
«Вярвам в една свята, католическа…
Църква». Днес ще се спрем да

поразмишляваме върху тази черта на Църквата: казваме
«католическа»… Преди всичко: какво означава «католическа»?
Думата произтича от гръцката „kath’olòn“, която означава
„всеобща”, в пълнота. В какъв смисъл тази пълнота има
отношение към Църквата? В какъв смисъл казваме, че Църквата
е католическа? Аз бих се спрял на три основни значения.
1. Първо, Църквата е католическа, защото представлява
пространството, домът, в който бива известявана цялата
пълнота на вярата, в който спасението, което ни донесе
Христос, се предлага на всички. Църквата ни дава възможност
да срещнем Божието Милосърдие, което ни преобразява,
защото в нея присъства Исус Христос, Който й дава истинното
изповядване на вярата, пълнотата на живота в Тайнствата,
автентичността на службата на ръкоположените служители. В
Църквата всички ние намираме онова, което е нужно, за да
вярваме, за да живеем като християни, за да станем свети, за да
вървим навсякъде и във всяко време.
За да дадем един пример, бихме могли да кажем, че това е като
живота в семейството; в семейството на всеки от нас е дадено
всичко онова, което да ни позволи да растем, да станем зрели,
да живеем. Не можеш да растеш сам, не можеш да вървиш сам,
бидейки изолиран, върви се и се расте в една общност, в едно
семейство. И точно така е в Църквата! В Църквата можем да
слушаме Божието Слово, като сме сигурни, че това е
посланието, което Господ ни е дал; в Църквата можем да
срещнем Господ в Тайнствата, които са едни отворени
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прозорци, през които ни бива давана Божията светлина, ручеи,
от които черпим самия живот на Бог; в Църквата се учим да
живеем в общността, да живеем любовта, която идва от Бог.
Всеки от нас може да се запита днес: как аз живея в Църквата?
Когато отивам в църквата го правя така, все едно отивам на
стадиона, на футболен мач? Или както когато отивам на кино?
Не, това е друго нещо. Как отивам аз в църквата? Как приемам
даровете, които Църквата ми предлага, за да раста, за да
узрявам като християнин? Участвам ли в живота на общността
или отивам в църквата и се затварям в собствените си
проблеми, като се изолирам от останалите? В този първи
смисъл, Църквата е католическа, защото е дом за всички.
Всички са деца на Църквата и всички са в този дом.
2. Едно второ значение: Църквата е католическа, защото е
универсална, разпространена е във всички краища на света и
известява Евангелието на всеки мъж и всяка жена. Църквата не
е някаква елитна група, в която да влизат само избрани.
Църквата няма прегради, тя е изпратена при всички хора, при
целия човешки род. И единствената Църква присъства също и в
най-малките части от нея. Всеки може да каже: в моята енория
присъства Католическата Църква, защото и тя е част от
универсалната Църква, и тя има пълнотата на Христовите
дарове, вярата, Тайнствата, служението; намира се в общение с
Епископа, с Папата и е отворена към всички, без разлика.
Църквата не е само в сянката на нашата камбанария, на
обхваща цялата съвкупност от хора и народи, които изповядват
една и съща вяра, които се хранят от една и съща Евхаристия,
които биват обгрижвани от едни и същи пастири. Да се
чувстваме в единение с всички Църкви, с всички католически
общности – малки или големи, по света! Това е хубаво! И след
това, нека почувстваме, че всички имаме мисия, малки и
големи общности, всички трябва да отворим вратите си и да
излезем, за да евангелизираме. Нека в такъв случай се запитаме:
какво правя аз, за да известявам на другите радостта от срещата
с Господ,радостта да принадлежа на Църквата? Известяването и
свидетелстването на вярата не е работа само на някои, тя засяга
мен, теб, всеки от нас!
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3. Една трета и последна мисъл: Църквата е католическа,
защото е «Дом на хармонията», където единство и различие
умеят да се съчетават, за да има богатство. Нека помислим за
образа на симфонията, която означава съгласие и хармония,
различни инструменти, които свирят заедно; всеки запазва своя
неповторим звук и неговите характеристики на звука се
настройват към нещо общо. Освен това имаме водач, диригент,
и тези, които изпълняват симфонията, звучат заедно «в
хармония», но това не нарушава звученето на всеки
инструмент; особеността на всеки, напротив, се използва до
максимум!
Този прекрасен образ ни показва, че Църквата е като един
голям оркестър, в който има разнообразие. Не всички сме
еднакви и не трябва да бъдем еднакви. Всички сме различни,
различаващи се, всеки със своите качества. И това е хубавото
на Църквата: всеки носи своето, което му е дал Бог, за да
обогатява останалите. И сред компонентите е налице
разнообразие, но това разнообразие не влиза в конфликт, не се
противопоставя; това е едно разнообразие, което се слива в
хармония от Светия Дух; Той е истинският «Учител», Той
самият е хармония. И тук се питаме: в нашите общности
живеем ли тази хармония или се караме помежду си? В моята
енорийска общност, в моето движение, където съм част от
Църквата, има ли сплетни? Ако има сплетни, няма хармония, а
битка. Това не е Църквата. Църквата е хармония между всички:
никакви сплетни един срещу друг, никакви караници!
Приемаме ли другия, приемаме ли да има точно едно
разнообразие, приемаме ли някой да е различен, да мисли по
един или друг начин – та във все същата вяра може да се мисли
различно, или се опитваме да унифицираме всичко?
Унифицирането обаче убива живота. Животът на Църквата е
разнообразие, и когато искаме да поставим тази еднаквост над
всички, ние убиваме даровете на Светия Дух. Да се молим на
Светия Дух, Който е истинският автор на това единство в
разнообразието, на тази хармония, да ни прави все повече
«католици», т.е. Църква, която е католическа и универсална!
Благодаря“.
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Ето Агнецът Божий,

Който взима върху Си греха на света

30ноември-24декември
АДВЕНТ: очакванеза Рождество Христово

522 Идването на Сина Божи на земята е толкова велико събитие,
че Бог е пожелал да го подготви от векове. Той съсредоточава всичко
към Христос: обреди и жертвоприношения, образи и символи
на „Първия Завет", известявайки идването Му чрез устата на след-
ващите един подир друг пророци в Израил. Така Той събужда в
сърцето на останалите езичници смътното очакване на това
идване.
523 Свети Йоан Кръстител е непосредствен предшественик на
Господа, изпратен от Него, за да подготви пътя. Той е “пророк на
Всевишния” (Лука 1,76), надминава всички, бидейки
последният пророк, и слага начало на Благовестието; той
приветства Идването на Христа още от утробата на своята
майка и открива радостта си в това да бъде “приятел на
младоженеца” (Йоан З,29), когото посочва като “Агнецът Божий,
Който взима върху Си греха на света” (Йоан 1,29). Като
предшества Исус в “духа и силата на Илия” (Лука 1,17), Йоан
свидетелства за Него със своята проповед, своето кръщение и
накрая със своето мъченичество.
524  Като  прославя  всяка  година литургията  на
време на адвента, Църквата прави действително очакването на
Месията: приобщавайки се към дългата подготовка на първото
идване на Спасителя, верните обновяват пламенното си желание
за второто Му идване. Чрез отпразнуването на раждането и
мъченичеството на Предшественика Църквата се присъединява
към Неговото желание: “Той трябва да расте, аз да се
смалявам” (Йоан. З, 30).

От катехизис на Католическата Църква, 522-524
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О. Валтер Горра

Мъченичеството
Ваши високопреосвещенства,
Скъпи братя и сестри в Христа,
днешният празник на блажените
български мъченици Евгений,
Камен, Павел и Йосафат,
разстреляни през нощта на 10
срещу 11 ноември 1952г, ни дава
като дар, дълбоко размишление
върху значението на
християнското мъченичество. Ще
го направим, насочвайки нашето
внимание върху няколко аспекта,
които ще развием.
Преди всичко започваме с думата
„мъченичество”, която на гръцки
означава: свидетелство.
Всички веднага разбираме, че в
християнството говорим за
свидетелство за Христос. Говорим
за вярност към Него през живота
си чак до даряването на този
живот в името на Исус Христос.
Следователно мъченичеството е
победа над страха от страна на
човека, който не изпада в
изкушението да изостави Христос
и избягва да следва „друго”
различно от Христос.
Мъченичеството представлява най
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-великото ниво на светостта, така че в процеса за
беатификация, не се изисква чудото ходатайство от мъченика.
Самото мъченичество е възвишеното доказателство за
светостта. Защото не се става мъченик случайно. Без живот със
силна вяра, не може да се посрещне и приеме мъченичеството.
Без силно и интимно единение с Христос през живота, не може
да се посрещне мъченичеството и няма да се отговори с вярност
на Него в този така труден и болезнен момент.
Ако не сме способни да носим малките ежедневни кръстове,
няма да може да носим Христовия Кръст и да бъдем разпнати с
Него.
Този, който не живее в Христос, със сигурност няма да може да
свидетелства за Него, приемайки мъченичеството.
И ако частично е варно, че мъченичеството е добър резултат
постигнат от човека, не трябва да забравяме, че това е преди
всичко дело и дар от Бога.
Защото мъченичеството може да бъде схващано и прието само
под светлината на Спасителния и Изкупителен Кръст на
Христос, под светлината на истинското семе, което умира за да
носи плод.
На Исус беше ясен пътя, който предстои и Той говори открито
на Своите ученици: Истина, истина ви казвам: ако житното
зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре,
принася много плод (Йоан 12,24).
Исус в Евангелието според Лука (главата 9 стих 51) сочи своето
решение: А когато се приближаваха дните да бъде взет от света,
Той се обърна към пътя за Йерусалим.
Исус решително тръгва на път към Йерусалим.
Пътуването на Исус към Йерусалим доказва неговото решение
да изпълни до край своята мисия, да спаси всичките хора, дори
чрез смърт и то смърт кръстна.
Смъртта на Исус, още преди да бъде решена от човешки съд е
решена от страна на самия Исус, дар на себе си, дар на неговя
живот. Както казва Исус в Евангелието според Йоан: Никой не
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Ми я отнема, но Аз Сам от Себе Си я давам (Йоан 10,18).
В този ред на мисли и четиримата блажени мъченици, които
днес празнуваме, не са били просто убити. Те са имали волята
да дарят своя живот по примера на Исус Христос. Те можеха да
избягат. Блаженият Евггений можеше да остане в Рим, както го
съветваха неговите братя пасионисти и други хора. Те можаха
да приемат заповедите и указанията предложени им от
комунистическия режим.
Нищо от всичко това, не са направили! Те дариха своя живот,
изцяло, напълно, до смъртта.
Те са искали да бъдат, както Исус. Решени са да тръгнат по
пътя към своя Йерусалим, своята Голгота, своя кръст.
Също и пред тях, още преди решението от човешки съд, е
имало избор да се присъединят към Божията воля или не, но те
са искали да изпълнят до край мисията, предложена им от Отца,
мисията предложена на всеки кръстен в Христа: спасението на
всички хора. Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света,
а за да бъде светът спасен чрез Него (Йоан 3,17)
Казахме че мъченичеството намира своя пълен израз в
Христовия Кръст. Да обърнем нашия поглед към Апостолите:
преди Христовия Кръст те са избягали, те са отбягвали този
неудобен момент. След смъртта на кръста на Исус, апостолите
се съединиха с жертвата на Исус. Дариха своя живот. Вярно е
че в момента на Голгота те още не бяха изживели Петдесятница
и следователно не бяха получили още силата на Светия Дух! Но
е вярно също, че мъченичеството се приема, защото вярваме, че
да дадем в дар своя живот означава да се слеем с дара даден от
Христос, който предшества всяко мъченичество.
Свети Павел Апостол, разкошно в своите послания, като замах
с четка, ни осветлява тази велика тайна. Да го слушаме в тези
две изречения, кратки но пълни със светлината:
- за да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието
в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му
(Фил 3,10);
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- Сега се радвам в страданията си за вас и попълвам недостига
от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е
църквата (1Кол 1,24).
Второто изречение на Апостола Павел е върхът на
определението, какво е мъченичеството. Казахме дар на себе
си, в съединение с Христос, а Свети Павел прибавя, че това
става за да се попълни недостига от скърби Христови в моята
плът за тялото Христово, което е църквата.
Мъченикът не умира за себе си, а умира за Тялото Христово, за
Църквата, за Нейна полза. Под тази светлина ние разбираме по-
добре Евангелския израз който казва, че ако житното зърно,
паднало в земята, умре, принася много плод (Йоан 12,24).
Мъчениците реализират това. Блаженият Евгений, тълкува този
израз на Евангелието и го представя в онези дълбоко
изстрадани свои думи на християнска надежда, преди да
посрещне мъченичеството: Следите от нашата кръв са залог за
едно прекрасно бъдеще на Църквата в България.
Във всеки случай априори мъченичеството е благодат и дар,
обещан и получен от Бога.
То е обещан дар от Господа. На въпроса зададен от учениците:
„ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво, прочее, ще
стане с нас?, Исус отговори: истина ви казвам: няма никой,
който да е оставил всичко заради Мене и Евангелието, и да не е
получил сега, в това време, среди гоненията, стократно повече,
а в идещия век - живот вечен (виж Марко10,28-31).
Християнинът трябва да смята че Бог разрешава да се
съединяваме с Него напълно и ни дарява възможността да
изживеем мъченичеството.
И това е благодат, защото е Божий дар. Свети Петър ни го
известява с тези думи: Защото това е угодно Богу, ако някой, от
съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо
(1Пт 2,19).
Ако наистина е дар/благодат от Бога, то не може да бъде
отрицателно, неблагоприятно, точно обратно то е най-
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върховния дар, който Бог може да дарява поради любов на
Своите ученици: не само да станат киринейци и да помагат на
Исус да носи Кръста, а да се качат над кръста и с Него да бъдат
разпнати, за спасението на човечеството.
Последният аспект, върху който искам да се спрем, намира
основание в думите на свети Петър в неговото първо послание
(5,9). Думите са адресирани до нас, днешните свидетелите, от
много братя и сестри убити, или по-точно, саможертва  за
Христос и за спасението на всички нас. Свети Петър пише така:
противостойте на дявола с твърда вяра, като знаете, че такива
също страдания сполетяват и братята ви в света.
Съществува линия дълга две хиляди години. Тази линия е
създадена от кръвта на мъчениците, които във всяка епоха и на
всяко място по света се съединиха с Предрагоценната Кръв
Христова. И днес още, а вероятно точно в този момент, някъде
по света има нов мъченик, свидетел на Христос, който
продължава тази линия.
Това не може и не трябва да ни плаши. Обратно този факт
трябва да ни кара да се гордеем, помнейки думите на Исус:
Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат
и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина
Човечески. - и допълва - Възрадвайте се в оня ден и се
развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата (Лк 6,22-
23).
Свети Петър пише (1Пт 4,14): Ако ви корят за име Христово,
блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива
върху вас.
И със Свети Павел и ние можем да кажем: Верни са думите: ако
с Него сме умрели, с Него ще и оживеем. Ако търпим, с Него
ще и царуваме (2Тм 2,11-12).
Във видението на свети Йоан записани в книгата Откровение,
виждаме защо именно тези думи писани от апостолите.
Разбираме го обръщайки нашия поглед към наградата, която
мъчениците получават: блажено видение , рая. Свети Йоан ни



23

говори за голямо множество народ, което никой не можеше да
преброи, - от всички племена и колена, народи и езици; които
стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с
палмови вейки в ръце. Те са, които идат от голямата скръб; те
опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца (Откр
7,9.14).
Те са мъчениците от всяко място и от всяко време, тези които
са чертали тази кървава линия, която не прекъсвана тръгва от
Христовия Кръст и достига до днес, до сега, и която ще
продължава още и още и в бъдеще, като дар от Христос за
Неговата Църква.
В това голямо множество мъченици, са и блажените Евгенийй,
Камен, Павел и Йосафат. Християни от всичките епохи, от
всички времена, от всяка християнска деноминация, които са
обичали до край.
Само този който обича, само този който обича Бог, обича
Христос, обича Кръста, само този който обича Църквата, може
да обича мъченичеството. Защото мъченичеството за да бъде
посрещнато и прието, означава любов.
Да обичаш Христос, Църквата и всичките нейните членове, та
да отдадеш своя живот за тях.
Кажете, кажете на всички – повтаряше често Блажения Евгений
– кажете че аз съм останал верен на Христос, на Църквата и на
Папата, видим знак на единението на християните във вярата и
във любовта.
Нека да молим Бога, та да има Църквата винаги свети мъченици
готови да проливат кръвта си в общение с тази на Христос.
Нека да молим Бога та в нашето ежедневие да можем да бъдем
винаги свидетели на Христовия Кръст.

(проповед проведена от о. Валтер Горра в Белене по случай
празник на блажените мъченици)
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Сестра Терезита

Усмивката на едно
момиченце и вълкът.

Едно момиченце на четири-пет години, крачка
по крачка, се отдалечи лека-полека от полската къща, където
неговото семейство беше за ваканцията. Пристигна близо до
една гора и се намери пред един вълк. Момиченцето, гледайки
животното,се усмихва с една такава сладост че вълкът остава
омагьосан и мисли на себе си: “Как мога да направя зло на едно
момиченце, толкова нежно, на което усмивката изглежда като
един лъч на слънцето? Все пак много съм гладен !” и се
отдалечава.
Един човек, който от далеч наблюдава сцената и не се притичва
от страх да не разяри вълкът срещу момиченцето, мисли на себе
си: “Ако на мястото на вълка имаше един лош човек, може би
нямаше да се развълнува от онази усмивка”.

От животните можем да имаме примери за човечност.
Колко е тъжно да правим тази констатация в наши дни!
Но, ако едно животно е очаровано от една усмивка на едно
дете, много повече Бог е очарован от своите създания,
създадени по неговия образ.

Помисли колко си ценен!


