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Свято Рождество Христово
и благодатна нова година
Бог не спасява народа си от разстояние. Той
идва близо и е изпълнен с нежност. В
проповедта на 11 декември в параклиса на „Санта Марта“
Папа Франциск направи следното сравнение въз основа на
първото литургично четиво (Ис 41, 13-20). С тези думи на
Светия Отец искаме да ви изпратим, от моето име и от
името на сестра Терзита и сестра Йола, нашите пожелания
за идващите свети празници за Рождество Христово.
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„Близостта на Бог е толкова голяма, че той се явява като майка,
която говори с детето си: майка, която пее приспивна песен на
детето си, приема гласа на детето си, става малка като него и
говори с гласа му, дотолкова, че за този, който не разбира какво
голямо нещо се случва, може да изглежда даже смешно: “Не
бой се, червею Якове и вие малцината Израилеви“ (Ис 41, 14).
Да, колко често майката казва на детето си такива неща, докато
го милва, нали? ` Аз те направих остра диканя, нова,
назъбена`… Ще те направя голям… И тя гали детето си,
доближава се до него. И Бог постъпва така. Той е толкова близо
до нас, че се изразява със същата нежност: с нежността на
майка.“
Бог „ни обича безвъзмездно, както майката обича детето си. А
детето се оставя да бъде обичано: това е Божията благодат“.
Папата предупреди: за да сме сигурни, често искаме да
контролираме благодатта: „В историята и в живота си сме
изкушавани да превърнем благодатта в стока, да я третираме
като стока или като нещо, което може да се контролира“, като
може би си казваме: “Аз пък имам много благодати“ или “Аз
имам чиста душа, аз съм в благодатта“.
„И така тази толкова прекрасна действителност за близостта на
Бога се свежда до духовно счетоводство: “Не, правя това,
защото то ще ми даде триста дни на благодат… Правя онова,
защото то ще ми даде това и това и така натрупвам благодати“.
А какво е благодатта? Стока? Ако е така, тогава има този вид. В
историята близостта на Бог към народа му е била предавана от
тази наша егоистична нагласа да контролираме благодатта, да
искаме да я превръщаме в стока.“
Папата напомни как по времето на Исус някои групи са искали
да контролират благодатта: фарисеите, поробени от многото
заповеди, които стоварвали върху плещите на народа. После
садукеите с техните политически компромиси. Есеите, които
били добри, много добри, но много се страхували, не поемали
никакъв риск и стигнали дотам, да се изолират в манастирите
си. Зилотите, за които Божията благодат била освободителната
война, допуснали превръщането на благодатта в стока.
2

„Божията благодат е нещо друго: тя е близост, тя е нежност.
Това правило винаги е полезно. Ако във връзката си с Бог ти не
чувстваш, че той те обича нежно, тогава ти липсва още нещо,
още не си разбрал какво е благодатта, още не си получил
благодатта, която е тази близост.“
Папата разказа за една изповед, отпреди доста години. Една
жена си блъскала главата относно валидността на литургия, на
която присъствала в навечерието на една сватба. Проблемът
бил в това, че четивата не били същите като тези за неделята, на
което той и отговорил така: „Но, мила госпожо, Господ Ви
обича толкова много. Вие сте отишли, получили сте Причастие,
били сте при Исус… Да, напълно спокойно, Господ не е
търговец, Господ обича, той е близо.“
Накрая Папа Франциск каза: „Свети Павел реагира силно на
тази духовност на закона: `Праведен съм, когато правя еди
какво си. Ако не го правя, тогава не съм праведен. Но ти си
праведен, защото Бог се е доближил до теб, защото Бог те
милва, защото Бог ти казва нежно тези хубави неща: това е
нашата праведност, тази близост на Бога, тази нежност, тази
любов. Въпреки опасността да ни изглежда смешен, нашият
Бог е толкова добър. Ако имаме куража да отворим сърцето си
за нежността на Бог – колко много духовна свобода бихме
имали! Колко много! Ако днес имате малко време, у дома,
тогава вземете Библията: Исая, глава 41, от стих 13 до 20, седем
стиха. И ги прочетете. Тази нежност на Бога, този Бог, който
пее на всеки от нас приспивна песен, като майка.“

След
празник
Рождество
Христово
ще
започна
благословението на семействата в нашата енория. Тези, които
желаят вече могат да ни го известят за да мога да приготвя
програмата.
Поради факта че 6 януари е работен ден, празника
Богоявление ще преместим в неделя 4 януари, така всички ще
могат да участват на Светата Литургия.
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ПОСЛАНИЕ
ДО ДИОГНЕТ
Никой човек нито е виждал Бог нито Го е
направил познат, но Той е открил Себе Си. И
Той е явил Себе Си чрез вяра, по който начин
единствено ни е дадено да видим Бога. Защото
Бога, Господ и Създател на всичко, Който е направил всички
неща и им е определил техните места се показва не само като
приятел на човечеството, но също така и дълготърпелив (в
Своето отношение към тях). Да, Той винаги е имал такъв
характер и все още е и ще бъде винаги така благ, и добър, и
свободен от гняв, и истинен и единственият, Който е
(абсолютно) добър и е оформил в Своя ум велик и неизразим
план, който е разкрил единствено на Своя Син. Дотогава,
следователно, докато държи Своя план в тайна изглежда, че
Той ни пренебрегва и се крие от нас. Но след като е открил
чрез Своя възлюбен Син нещата, които са били подготвени
отначало Той дава всяко благословение, всички изведнъж,
върху нас, така че ние всички едновременно да споделяме
Неговите блага, да виждаме и да бъдем дейни (в служба на
Него). Кой от нас някога е очаквал това? Още тогава Той е
знаел всички неща в Своя ум заедно със Своя Син според
връзката съществуваща между тях.
Дотогава докато е продължавало предишното време Той ни е
позволявал да бъдем водени от непокорни импулси бивайки
завличани от желанията за удоволствия и от различни страсти.
Това съвсем не означава, че Той се е наслаждавал на нашите
грехове, а че просто ги е понасял; не че е одобрявал времето
когато сме вършели беззаконие, което е било тогава. Той се е
опитвал да насочи умът ни към праведността, така че да се
убедим в нашата неспособност да достигнем чрез собствените
си дела до този живот, който трябва сега, чрез Божията милост,
да ни бъде даден показвайки явно, че оставени на себе си ние
не сме способни да влезем в Божието царство, но посредством
Божията сила можем да бъдем направени способни. Но когато
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нашето беззаконие достигнало своя връх и било ясно показано,
че като негова заплата ни е било наложено смъртно наказание;
и когато дошло времето, което Бог отпреди бил определил, за
да изяви Своята милост и сила и каква е любовта на Бога към
хората Той не ни награждава с омраза, нито ни отхвърля нито
пък си спомня прегрешенията ни срещу нас, но показва велико
дълготърпение и ни търпи. Той Сам взема върху Себе Си
нашите беззакония, Той дава Собствения си Син като откуп за
нас, Светия за престъпниците, безгрешния за злите, Праведния
за неправедните, Непокварения за покварените, Безсмъртния за
смъртните. Защото какво друго било способно да покрие нашия
грях освен Неговата праведност? Чрез Кого друг е било
възможно ние, злите и безбожните, да бъдем оправдани освен
чрез единородния Божий Син? О, прекрасна размяна! О
неизразимо дело! О, облаги, превъзхождащи всяко очакване!
Беззаконието на мнозина да бъде скрито в Светия и
праведността на Един да оправдае много беззакония!
В Католическата Църква започна Годината на богопосветения
живот. Това се случи на 30 ноември 2014 г., първата неделя от
времето на Адвента. На този ден в 10 часа сутринта римско
време префектът на Конгрегацията на институтите за
богопосветен живот и общностите с апостолически живот
кардинал Жоао Браз де Авис отслужи тържествена свята
литургия във ватиканската базилика „Св. Петър“ от името на
Папа Франциск. По това време Светият Отец все още беше на
турска земя.
Епархийният пасторален съвет, реши програмата за следващите
три години да бъде посветена в нашата епархия на
задълбочаване на знанията за Седемте Тайнства.
През 2015г нашето внимание ще бъде насочено към Тайнствата
на въведението: Кръщение, Миропомазание, Светото
Причастие.
През 2016г върху тайнствата на изцелението: Изповед и Елей
на болните.
През 2017г върху тайнствата Венчавка и Свещенство.
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Отец Валтер Горра

Помирете се взаимно
Важен и хубав момент по време
на Светата Литургия е момента
на помирението. Обичаят за този
жест е много древен. Още свети Юстин около 155г говори за
него в своята книга “Апология”: “След когато четецът свърши,
свещеникът с едно слово ни предупреждава и увещава да
следваме тези добри примери. След това всички ставаме и
вдигаме молитви за нас и за другите. Накрая на молитвите се
поздравяваме взаимно с целувка”.
Свети Юстин ни говори за реда на Литургията с четивата,
проповедта, молитва на верните и след това жеста на
помирението.
В началото този жест се намира преди момента на
жертвоприношението. В амброзиянския обред на католическата
църква (обред по който се служи в епархията на Милано), по
време на Светата Литургия този жест все още е оставен в този
момент.
Значението на този жест се намира в думите на Исус, писани в
Евангелието според Матей (5,23-24): И тъй, ако принасяш дара
си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо
против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом
се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
Този жест, както разбрахме, е част от Светата Литургия от 2000
години. От тогава е имало промяна в начина как да се
изпълнява. Той зависи също от културата, обичаите и чувствата
на народите по света: целувка, поклон, ръкостискане,
прегръдка. Епископските конференции дават указания за
изпълнението на този жест в своите региони.
Докато в друг обред това е преди жертвоприношението
(момента, когато се носи на олтара хляб и вино), в нашия обред
(римски) това става след молитвата “Отче наш” и точно преди
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хората да се причестяват. От известно време се дискутира дали
не е необходимо да го преместим и при римския обред на
мястото където е в амброзиянския обред.
Проблемът се ражда от “хаос”, който се създава точно когато
всички сме вече готови да се причестяваме. Вече Папа
Бенедикт XVI издаде документ “за да се отмерва този жест,
който понякога поема прекалени изрази, създавайки хаос в
църквата”. През миналия септември месец, и Папа Франциск,
чрез службата на Светия Престол за Божия Култ (оставайки
също на Епископите да дават указания) ни поканва “да живеем
този жест с умереност… и да го ограничаваме с тези, които
сядат до нас”.
Според мен решението на проблема е да се върнем на
оригиналния смисъл за този жест, който е писано в откъса на
Матей.
Да напомним думите, които свещеникът казва: “помирете се
взаимно”. Не казва “поздравявайте се взаимно”! Това създава
хаос, в смисъл че през това време хората се движат да
поздравяват своите приятели, своите близки, хората, с които не
са се виждали от години. И оттам понякога започват и да
говорят, да питат “Как си? Какво правиш, как е майка ти?...”.
Верните тръгват от една страна на църквата до другата далечна
да поздравяват, целуват, прегръщат най-симпатичните за тях
хора. От друга страна, някой понякога минават до тези с които
имат “спорове”, “недоразумения”, дори “конфликти” и не ги
поглежда, дори нарочно се обръща на другата страна.
Разбирате, че проблемът не е основно в “хаоса”, който се
създава в този момент, точно преди Причастието, а в
значението, което ние отдаваме на думите “помирете се
взаимно”.
През миналия септември Светият Престол, макар че някой
имаха идея да се премести след молитвата на верните, реши да
се остави този момент на помирението на мястото, където е
сега, т.е. в момента на обредите преди Причастие.
Тези обреди започват с молитвата “Отче наш” и са свързани с
нея. Тогава и “помирението” трябва да видим като част от тази
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молитва и по-точно с думите “прости ни дълговете, както и ние
прощаваме на нашите длъжници”.
Свещеникът въвежда този жест с думите: “Господи Исусе,
Който каза на апостолите си, мир ви давам моя мир ви
давам...„. За кой вид мир се говори? Исус показва нивото на
мира на християните когато говори на Своите Апостоли,
казвайки: “Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не
тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се
плаши” (Йоан 14,27).
Не се говори за човешкия мир, а за Господния: „Мирът
Господен да бъде с всички вас.”
В документа писан след синода през 2007г, Sacramentum
caritatis (Тайнството на Любовта), се чете: “Църквата изпроси
мира и единението за себе си и за цялото човешко семейство, и
верните изразяват своето църковно съпричастие и взаимна
любов, преди да се причестяват със Светото Тайнство, т.е. С
Тялото Христово”. И по-нататък: “Ако верните не разбират и не
показват способността да живеят, със своите ритуални жестове,
коректното значение на ритуала на мира, се отслабва
християнското понятие за мира и наврежда на тяхното участие
в Светата Евхаристия.
В своето заключение в документа се чете: “Христос е нашия
мир, този божествен мир известяван от пророците и от ангелите
и който Той носи в света със Своето Пасхално Тайнство. Този
мир на Възкръснал Господ е изпросен, известяван и представен
в службата, и чрез човешки жест издигнат в сакрален“.
Това е смисъла: Исус е мирът на сърцето и взаимното
помирение е един обред, един жест, който ни води в мира
Господен. Проблемът е, че прекалено често се намалява
значението му и става банален човешки жест.
Поздравът помежду верните с думите “мирът Господен да бъде
с теб” и отговор “с твоя дух”, наистина ни въвежда към Светото
Причастие с нашето сърце и нашата душа, готови да приемем
Този, Който е Истинския Мир.
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Отец Валтер Горра
Толкоз ли не можахте
един час да стоите будни с
Мене?
Искам да ви представя две
картини. Открийте общото
между тях.
Първата показва момента
на
молитвата
в
Гетсиманската
градина,
Исус преди да бъде разпнат
на Кръста. Знаем добре, че
тримата апостоли, които
бяха с него заспаха.
На втората картина един
човек говори в църква по
телефона.
И сега давам решението на задачата.
Двете картини обединява въпросът на Исус: толкоз ли не
можахте един час да стоите будни с Мене?
След две хиляди години се повтаря същата ситуация!
Не рядко телефони звънят в църквата по време на молитва или
на литургията. Това не е много възпитано. Навсякъде където
човек отива на среща, здравият разум ни казва да изключим
телефона, за да не пречим на самата среща и на другите
участници.
Още по-лоша е ситуацията, когато звъни телефон в църквата по
времето на Светата Литургия и някой дори отговарят или
излизат от църквата и в антрето (или навън) говорят и после
влизат пак в църквата, а понякога, направо се редят на
опашката за приемане на Светото Причастие!
Това вече е лошо и невъзпитано поведение спрямо другите
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хора. Звъни телефон (и понякога с тези музикални симфонии),
но също така и самото движение (влизане-излизане-влизане...)
пречи на цялата общност.
При Светата Литургия има и нещо повече.
Този въпрос на Исус: толкоз ли не можахте един час да стоите
будни с Мене?
Молитвата и особено Светата Литургия са почивката в Господа
сред бързината на ежедневието, сред трудностите на работата:
“дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви
успокоя;... и ще намерите покой за душите си” (Мт 11,18-19).
Отварям скоба: В църквата или в къщи, за онези, които имат
хубавият обичай да отделят определено време, изцяло и само за
Господа, чрез четене на Библията, или молитва, много е важно
за човека да се изключи от всичко. Без телевизор, без радиото,
без телефона… дори духовните лица ни учат, че е по-добре в
стаята, когато искаме да молим, на бюрото да няма нищо друго
освен Библията или духовна книга, за да не се разсейваме.
Тогава, колко е по-важно да спазваме това правило по време на
Светата Литургия.
“Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви
успокоя;... и ще намерите покой за душите си”: как да се
успокоим ако не оставаме направо нашата душа в Господа? Как
можем да кажем с псалмиста: “Душата ми е в мене като дете от
гърди отбито” (Пс 130,2)? Как можем да кажем: “Господ е
Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на
злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата
ми” (Пс 22,1-3).
Как можем наистина да изживеем тези моменти по този начин,
когато мислим за всичко друго освен да бъдем с Него?
Разбирате вече, че това не е само елемент от задължителното
възмитание, да изключим телефоните, но това е предварителна
и основна среда, вътрешна и външна в която ние се “губим” в
Господа.
Трябва също да кажа, без да искам да обиждам, но това е
реалността, най-често това лошо поведение е на по-възрастните
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хора, тези, които “са в църквата” от много дълги години.
Аз се питам! Какъв пример даваме?
Моят въпрос за примера, който даваме тръгва от думите, които
аз си представям, че хората казват, отговаряйки на
позвъняването по време на Светата Литургия: “Здрасти, не, не
се притеснявай. Нищо важно: Аз съм в църквата. Но сега
излязох… Кажи спокойно….”
Помислете малко, какво може да си помисли другия човек от
другата страна на телефонната линия, когато ние отговаряме, а
сме на Света Литургия (или в молитва)? Какво може да разбере
чрез нас за Светите Тайни? Или дори да кажем на някой,
близки, роднини, приятели: “Аз ще бъда в църквата, но ти ми се
обади спокойно”!
Това ли е свидетелство и уважение към Господа?
Не свидетелстваме ли повече, казвайки: “от 10 до 11 няма да
вдигна телефона защото имам много важно нещо: Светата
Литургия”.
Някой може да ми отговори: “Може този, който ме търси да се
обажда за нещо много важно”.
Наистина може! Затова се питам, как успя човека да живее
хилядолетия без телефони, и дори ние по-възрастните, толкова
много десетилетия!
Искам също да изчисля, колко процента от времето през
седмицата ние отделяме само за Господа, когато участваме в
неделната Литургия. Един час най-много трае Литургията в
неделя: това означава един час от 24 часа по 7 дена, т.е. от 168
часа = 0,6%!! Вярно изчислих: давайки само за Господа един
час седмично за неделната Литургия, ние Му даваме 0,6% от
нашето време (дори да участваме всеки ден на литургията
стойността се скачва до 2,3 %)
Питам се: възможно ли е дори през тези 0,6% от нашето време
да не сме способни да изключим телефона си?
Или да попитам с думите на Исус: толкоз ли не можахте един
час да стоите будни с Мене?
11

Папа Франциск

Апостолската Църква
16 октомври 2013
Поредната прекрасна катехистична
беседа на Папа Франциск от днешната
генерална аудиенция… Публикуваме
пълния текст!
„Скъпи братя и сестри, добър ден!
Когато молим Символа на вярата, казваме: „Вярвам в една
свята, католическа и апостолска Църква”. Не знам дали някога
сте се замисляли върху значението на израза „Църквата е
апостолска”. Може би понякога, когато сте идвали в Рим, сте
размишлявали за важността на апостолите Петър и Павел,
които тук са дали живота си, за да донесат и да свидетелстват
Евангелието.
Но
става
дума
за
нещо
повече.
Да изповядваш, че Църквата е апостолска, означава да
изтъкваш изначалната връзка, която тя има с апостолите, с
онази малка група от дванадесет мъже, които Исус един ден
призова при Себе Си, повика ги по име, за да останат с Него и
да ги изпрати да проповядват (срв. Мк 3, 13-19). Всъщност
„апостол” е гръцка дума, която означава „пратен”, „изпратен”.
Апостолът е личност, която е пратена, която е изпратена да
прави нещо. Това е силна дума, и апостолите са били избрани,
призовани и изпратени от Исус, за да продължат Неговото дело,
което ще рече да се молиш – това е първата работа на един
апостол. Да се молиш. И второ – да известяваш Евангелието.
Това е важно, защото когато мислим за апостолите, бихме
могли да помислим, че са отишли само да известяват
Евангелието и да вършат много други дела. Но в първите
времена на Църквата е имало един проблем – Апостолите
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трябвало да правят много неща и тогава въвеждат дяконите,
защото им е било нужно време да се молят и да известяват
Божието Слово. И когато мислим за наследниците на
апостолите – епископите, всички епископи, включвам и Папата,
който също е епископ, трябва да се запитаме дали този
наследник на апостолите се моли, първо, и дали известява
Евангелието: това означава да си апостол и затова Църквата е
апостолска. И всички ние, ако искаме да бъдем апостоли, както
ще обясня сега, трябва да се запитаме:
„Моля ли се за спасението на света? Известявам ли
Евангелието?”. Това е апостолската Църква! Една формираща
връзка, която имаме с апостолите.
Тръгвайки точно от това, бих искал накратко да подчертая три
значения на прилагателното „апостолска”, което е приложимо
за Църквата.
1. Църквата е апостолска, защото се основава върху
проповядването и молитвата на апостолите, върху властта,
която им е била дадена от самия Христос. Св. Павел пише до
християните в Ефес: „И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци,
а съграждани на светиите и свои на Бога като се утвърдихте
върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Исус
Христос за крайъгълен камък“ (2, 19-20); т. е. оприличава
християните на живи камъни, които изграждат едно здание,
което е Църквата, и това здание се основава върху апостолите,
които са като колони, а скалата, която държи всичко е самият
Исус. Без Исус Църквата не може да съществува. Без Исус няма
Църква. Ясно ли е това? Исус е истинската основа на Църквата,
фундаментът! Апостолите живяха с Исус, слушаха Неговите
думи, споделяха Неговия живот, преди всичко те бяха
свидетели на Неговата смърт и възкресение. Нашата вяра,
Църквата, която Исус пожела, не се основава върху някаква
идея, не се базира на някаква философия – основава се на самия
Христос. Църквата е като едно растение, което дълго през
вековете е растяло и се е развивало, носело е плодове, но
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нейните корени са засадени в Него и фундаменталният опит с
Христос, който са имали апостолите, избрани и изпратени от
Исус, стига чак до нас: от онова малко растение до наши дни.
Така е, Църквата е за целия свят.
2. Но нека се запитаме: как е възможно за нас да се свържем с
това свидетелство, как да стигне до нас онова, което са
преживели апостолите с Исус, което са слушали от Него? Ето
го второто значение на термина „апостолска”. Катехизисът на
Католическата Църква потвърждава, че Църквата е
апостолска, защото „пази и предава с помощта на Духа, Който
живее в нея, учението, скъпото хранилище, светите думи, чути
от апостолите” (п. 857). Църквата пази през дългите векове това
скъпоценно съкровище, което е Свещеното Писание, учението,
Тайнствата, служението на Пастирите, така че да можем да
бъдем верни на Христос и да участваме в самия Негов живот.
Това е като една река, която тече през историята, развива се,
напоява, но водата, която тече е все тази, която тръгва от
извора, а изворът е самият Христос: Той е Възкръсналият, Той
е Живият, и Неговите думи няма да преминат. Защото Той няма
да премине, Той е жив, Той е днес сред нас, тук. Той ни чува,
когато разговаряме с Него, слуша ни, Той е в сърцата ни: Исус е
с нас, днес! Тази е красотата на Църквата: присъствието на
Исус Христос сред нас, това, че Исус Христос е жив, защото
възкръсна. Мислили ли сме колко важен е този дар, който
Христос ни даде – дара на Църквата? Мислим ли за това какво
наистина е Църквата в нейния дълъг път през тези векове –
въпреки трудностите, проблемите, слабостите, нашите грехове,
– която ни предава автентичното послание на Христос? Дава ли
ни сигурността, че това, в което вярваме, е наистина това, което
Христос ни извести?…
3. Последната мисъл: Църквата е апостолска, защото е
изпратена да носи Евангелието на целия свят. Продължава в
пътя на историята същата мисия, която Исус повери на
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апостолите. Какво каза Исус? „И тъй, идете, научете всички
народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия
Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и
ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мт 28,
19-20). Това всъщност е нещото, което Исус ни каза да правим.
Наблягам на този аспект на мисионерството, защото Христос
изпраща всички да „отидат” да срещнат другите, изпраща ги,
иска от тях да се движат, за да носят радостта на Евангелието!
Нека още един път се запитаме: мисионери ли сме с нашите
думи, но най-вече – с нашия християнски живот? С нашето
свидетелство? Или сме християни, затворени в сърцата си и в
църквите? Християни на сакристията? Християни само на
думи, но които живеят като езичници? Трябва да си задаваме
тези въпроси, нали? Това не е упрек. Също и аз самият казвам
на себе си: какъв християнин съм? Наистина ли свидетелствам?
Корените на Църквата са в учението на Апостолите, истинските
свидетели на Христос, но тя винаги гледа в бъдещето, като има
ясното съзнание, че е изпратена, изпратена от Исус да бъде
мисионер, носейки името на Исус, с молитвата, с известяването
и със свидетелството. Една Църква, която се затваря в себе си и
в миналото , една Църква, която само следи за малките правила
на обичаите и навиците, е Църква, която изменя на собствената
си идентичност. Една затворена Църква изменя на
идентичността си. Тогава, нека днес преоткрием цялата красота
и отговорност да бъдем апостолска Църква! И запомнете:
Апостолска, защото се молим – първа задача - и защото
известяваме Евангелието с нашия живот и с нашите думи.
Благодаря”.
Готови са литургическите календари за 2015г. Един със
стандартния формат като книжка се продава за 1 лев. Другият е
стенен със снимки на витражите на нашата църква, приготвен
от отец Димитър от Раковски се продава за 4 лева.
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Сестра Терезита

Овчарят
Един човек имаше душа като небе, покрито от
черни облаци. Той не беше в състояние да
вярва в добротата. Особено не вярваше в
добротата и в любовта на Бог.
Един ден, докато скиташе из хълмовете, които заобикаляха
селото му, винаги измъчван от тъмни съмнения, той се срещна с
един овчар. Овчарят беше добър човек, с ясни очи. Той
забеляза,че непознатият изглежда особено отчаян и го попита:
”Какво те тревожи толкова много,човече?”
„Чувствам се изключително сам.”
„Аз също съм сам,но не съм тъжен”.
„Може би ,защото Бог ти прави компания.”
„Отгатна”.
„Аз,обаче,нямам компанията на Бог. Не мога да вярвам в
неговата любов. Как е възможно да обича хората един по
един.?”
„Виждаш ли там долу нашето село?”-каза овчарят.
„Виждаш ли всеки дом? Виждаш ли прозорците на всяка къща?”
„Виждам всичко това.”
„Тогава не трябва да се отчайваш. И слънцето е едно,но всеки
прозорец в града, дори и най-малкият и най-скритият, всеки ден
е облян в слънчева светлина през целия ден. Може би ти се
отчайваш,защото държиш прозореца си затворен.”
Често ние не чувстваме божията любов, защото се затваряме
в себе си и не можем да проявим неговата воля. Да отворим
прозорците на душата си и оставим един лъч на
Божествената
любов да ни осветява всеки миг!
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