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Брой 11 - март 2002

новини от енория “Св. Павел от Кръста”
ул.  Еп. Босилков, 14 - Русе

тел. 082 / 228188

И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на
седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария
да видят гроба. И ето, стана голям трус: защото
Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали
камъка от вратата гробни и седеше върху него;
видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла
като сняг; и пазачите, уплашени от него, се
разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се
обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че
търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той
възкръсна, както беше
казал; дойдете, вижте
мястото, дето е лежал
Господ, и идете скоро, та
обадете на учениците Му,
че Той възкръсна от
мъртвите, и ето,
преварва ви в Галилея;
там ще Го видите.

(Мт 28, 1-7)
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На 2 март 2002 год. В Русе
имаше среща с младите от
нашата Епархия, тема на тази
среща беше: “Откривне на Бога
като наш Отец”; размишление
за това водеше Г.жа Рези
Върдоляк от Движението на

Фоколарините. След обед нашия гост беше О.Стефан Маринов
Стефан от Православна
Църква “Св. Николай”. Той
ни представи темата:
“Постно време според
Отците на Църквата”.

Честит
Великден

ви пожелават
отец Валтер
и
Сестрите Пасионистки.
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Покайте се

Из посланието на Св. Климент І Папа

Да проучим всички периоди на история на света и ще

видим че при всако поколение на желаищите се

обернат към Бога. Господ дава време на покаяние

божите сложители вдъхновене от Св.Дух са говорили

за покаянето. Самия господар на всички неща е

говорил даже със склидка за покаянето: “Жив съм”

казва Господ “не искам смъртта на грешник като

мъка”. На това от горе прибавил и обещание

“отстапете доме Израилев от всички от вашето

нечестие. Кажете на моя народ: Ако вашите грехове

стигнат от земята до небето, ако са по-червени от

пурпур и ако са по-черни от вретище и се обърнат към

мене и кажете: “Отче ще ви послушам като свет

народ”. И тъй Той желаики всички негови възлюблени

да станат съучасници в покаянето. Затова да се

покорим на неговата величествена и славна валя. Нека

смирено просим негово милосърдие и доброта. И тъй

братя нека бъдем смирение да напуснем нашите лоши

Исус беше разпнат в Йерусалим извън градските стени, като
злодей и беше погребан в нов гроб, който му бе даден от
приятеля му, Йосиф от Ариматиа.
Изглежда беше свершила исторята. Учениците бяха
парализирани от страх и от срам.
Но след няколко седмици ето ги, пак, открито провъзгласяваха
смело и уверено, че Исус е жив и е възкръснал.
Те се чувстваха изпратени от Него, за да продължават мисията
му; за Него рискуваха живота си, излязоха смело срещу
гоненията; те изпълняваха думите, които Исус им бе казал след
възкресението “И тъй, идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух” (Мт 28,19).
Те станаха нови човеци, като че ли и те бяха възкръснали:
Какво беше станало, за да има такава промяна? Те срещнаха
Исус Възкръснал и в него намериха сила.
Без Възкресението, Разпнатият не ни спасява и Църквата няма
нищо да каже: “ако пък Христос не е възкръснал, то празна е
нашата проповед, празна е и вашата вяра” (1Кор 15,14).
Но християнската вяра е запалена светлина, защото “Христос
умря за греховете ни, според Писанията, Той бе погребан и на
третия ден възкръсна, според Писанията” (1Кор 15,3-4).
Това е Евангелието, което Църквата приема, предава и запазва
вярно и истинско.
Историята на Исус не свърши със смъртта му: многобройни
знаци показват, че Той живее в Славата на Възкресението, като
Господ, който ни дава Духа. Чрез Него и ние възкръсваме за
нов живот, опитвайки радостта да обичаме.
Възкръсналият Исус е по-близо до Бога и затова по-близо до
хората: Той седи от дясно на Отца и остава с нас “през всички
дни до свършека на света” (Мт 28,20).

О.Валтер

АЗ СЪМ ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА
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ЛУКА, ЕВАНГЕЛИСТ.

Спътник на ап. Павел, наречен
“Възлюбеният (многобичния) лекар” (Кол
4,14) и “съработник”. При един случай той
остава сам с ап. Павел, когато всички други
са го изоставили (2Тим 4,11). Въз основа на
Кол 4,11 обикновено се смята, че Лука не е

бил евреин. Ириней Лионски (около 180 г. сл. Хр.) пръв го
посочва за автор на третото Евангелие и Деянията, макар че
традицията вероятно е по-ранна. В Деянията има няколко
пасажа, написани в първо лице - от името на някои от
Павловите спътници (16,10-17; 20,5-21; 18 гл.; 27,1-28,16), а от
предполагаемите му спътници. известни от Посланията, но
неназовани в Деянията, Лука е най-вероятният автор на
Деянията, а следователно и на третото Евангелие (ср. Лука 1,1-
4 с Деян 1,1-2). Досега не са изказани предположения за друг
автор. Литературният стил на Евангелието и Деянията показва,
че авторът им е високо образован, а следите от медицинска
лексика и проявен лечителски интерес засилват убеждението,
че става дума за Лука лекаря. Той е имал щастливата
възможност да придобие познание от първа ръка за живота на
Исус Христос и за ранната Църква по Време на своите
посещения В Йерусалим и Кесария.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА.
Съдържание. Предговор (1,1-4); раждане и детство на Исус
Христос (1,5-2,52): Йоан Кръстител и Исус (3,1-4,13):
служението на Исус в Галилея (4,14-9,50); придвижване към
Йерусалим (9,51-19,10); Исусовото служение в Йерусалим
(19,11-21,38); смъртта на Исус и Възкръсението Му (22-24 гл.).
Източници. По-голямата част от съдържанието е сходна с

ЕВАНГЕЛИЯ: СЛОВОТО ГОСПОДНЕ
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Евангелията на Матей и Марко а е общоприето, че Марко е
един от главните източници на Лука. Лука включва почти
целия Марко, но преразказан с по-усъвършенстваи литературен
стил. Лука включва и почти цялото учение на Исус, предадено
от Матей (не и от Марко), и по принцип се приема, че този
материал идва от общ източник(или източници), а не, че някое
от Евангелията е заимствало от другите. Лука съдържа и
материал, който е характерен само за него. Този материал,
наред с предговора (1,1-4) предполага, че Лука е добре запознат
с различни писмени и устни свидетелства за живота на Исус
(виж също Евангелия в ЗАЕДНО брой 8 на мезец ноември).
Автор и датировка. Евангелието от Лука и Деянията са две
части от една и съща творба и е най-вероятно Лука,
“Възлюбеният (многообичният) лекар” и спътник на ап. Павел,
да е написал и двете. Евангелието не е преразказ на Павловия
възглед за историята на Исус, защото Лука има свое гледище
относно християнската вяра. Времето на съставянето зависи от
датирането на Марковото Евангелие и от това, дали Лука пише
преди или след падането на Йерусалим, което Исус
предвещава. Тъй като Деянията свършват преди смъртта на ап.
Павел и в тях не се взима отношение към падането на
Йерусалим, Евангелието на Лука-Деянията са завършени
вероятно преди 70-та г. (конкретно за Евангелието повечето
специалисти посочват 63 година).
Цел и същност. Целта на това Евангелие е да открои
значимостта и истинността на Исусовата история пред хората,
които вярват в Него. Лука пише за тези, които разстоянието и
времето отдалечават от служението на Исус. Посвещението на
иначе неизвестния Теофил предполага, че текстът е
предназначен за членове на Църквата, но той може да се
използва и от една по-широка аудитория, която иска да чуе и
разбере благовестието. Авторът е високообразован историк и
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неговите текстове провъзгласяват благовестието, като
допринасят за разпространението му със своите литературни
качества, но освен това писателят има и определени
богословски цели. Двете ключови думи при него са глаголът
„проповядвам благовестието" (ср. Лука 1,19; 3,18; 4,43; Деян.
8,4), (“благовестя”), които фактически отсъстват от другите
Евангелия, и съществителното “спасение” (Лука 1,47.69;
2,11.30). Лука показва как в Исус се сбъдва старозаветното
пророчество (Лука 4,18 и сл.; 10,23-24) и как чрез Него Бог
започва да спасява хората от силите на злото (Лука 11,20). Исус
Христос е богопомазаният Цар, Който ще управлява бъдещото
царство (Лука 22,29-30; 23,42). Той е “Господ” (Деян. 2,36) и
Син Божий (Лука 1,32).
Ев. Лука обръща особено внимание на Исусовата загриженост
за отритнатите от обществото (ср. 14,15 и сл.), за жените (ср.
7,36 и сл.) и езичниците (7,1 и сл.). Той показва, че в Божието
царство човешките разбирания за богатство ще бъдат
радикално преоценени (12,13 и сл.; 16,19 и сл.). Царството е за
бедните духом, които се разкайват и се уповават само на Бога,
каквото и да им струва това (9,23). Ев. Лука представя Исус
като пример за подражание: както Той действа със силата на
Духа (Лука 4,14.18), така трябва да постъпват и учениците Му
(24,49) и, както Той се моли (Лука 3,21; 6,12), така и Църквата
трябва да бъде в постоянна молитва (Деян. 1,14). Представяйки
Исусовата история пред своето поколение, Лука цели не само
да покаже Исус като Спасител, а и да разкрие как Божият Дух е
формирал Църквата като свидетелство за Христос. По този
начин Лука създава автентичен исторически документ, който
подпомага Цървата в нейната подготовка за благовестителската
й мисия.
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През времето на турско робство в България, в отоманската
империя търговци дубровчани получават разрешение да
търгуват из цялата империя. Една група от тях отседнала в
Русчук във връзка с работата си купила или построила
помещения. Понеже дубровчаните били католици от време на
време минавал свещеник и ги обслужвал религиозно.
Богослужението било извършвано изглежда в някое помещение
на складовете. Градът бил посетен през 1640 год. От
католическия Епископ Петър Богдан. Католици имало само 22
души дубровчани. Между тях имало и няколко българи.
Православното население на броявало повече от 1000 души. В
1659 год. Католиците се увеличиха на 80 души, но все още
нямаха църква.
През 1860 год, е основана енорията в гр. Русчук – Русе, в
Католическа Никополска епархия, като за целта през 1861 год. е
построена първата католическа църква в чест на св.
Богородица. В началото църквата е била без енорийски
свещеник. От време на време е идвал свещеник от Румъния, за
да обслужва верните. През 1869 год. Никополският епископ
тогава – Антон Плоим пребиваващ в Букурещ, прави
посещение в гр. Русчук. Местните католици го посрещат и
приемат с подобаващи почести. Настаняват го в едно
католическо семейство, където разговарят по така наболелия
проблем за свещеник.
Като резултат, през 1870 год. се стига до това, че за пръв
свещеник на енорията в Русчук бива назначен отец Иполит
Агосто, който е италианец от Конгрегацията на отците
Пасионисти. През месец февруари той извършва първото
кръщение и по този начин започва своята свещеническа
дейност в поверената му енория – да кръщава, венчава,
погребва и отслужва ежедневно Светата Литургия.
По време на руско-турската война, един снаряд разрушава
католическата църква и свещениците напускат България.
Връщат се отново тук през 1878 год. В същото време в страната

КРАТКА ИСТОРИЯ НА НАШАТА ЕНОРИЯ
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е имало около 3000 полски войници, които са участвали във
войната, като членове на руските войски. Когато узнават, че
католическата църква е разрушена, събират помежду си
необходимите парични средства за възстановяване на църквата
и наистина тя скоро започва дейността си. Епископ Игнати
Паоли, епископ на Никополската епархия със седалище
Букурещ през 1883 год. е повишен в сан архиепископ на
Румъния, а Никополската епархия е отделена като
самостоятелна епархия със седалище гр. Русе. Енорийският
свещеник тогава – Иполит Агосто е провъзгласен от Рим за
Епископ на Никополска епархия със седалище гр. Русе.
Първата грижа на новоназначения епископ Иполит Агосто е
била да построи нов, по-голям катедрален храм в Русе. За целта
той успява да издейства парични средства от чужбина и на
12.10.1890 год. благословил и положил първият основен камък
на сегашния катедрален храм “Св. Павел от Кръста” в гр. Русе.
Събраните парични средства обаче му стигат само за
издигането на стените на храма на 1 метър над земята.
Точно в този момент Провидението праща за помощник на
епископ Иполит Агосто един свещеник на име Хенрих Дулсе –
пасионист, французин от богата и знатна фамилия, който имал
и много богати приятели. С тяхна помощ през 1892 год., храмът
бива завършен, като стилът е неоготически с 31 метрова
камбанария. Проектът е на италианския архитект – Валентино.
Църквата бива осветена и започва да функционира.
През 1898 год. се случва ново трагично събитие. Поради
размириците в с. Белене се налага, монс. Иполит Агосто да
отиде там, за да усмири хората. Случва се най-лошото. Той
умира трагично и бива погребан в катедралния храм в гр. Русе.
За негов приемник от Рим е назначен като Епископ на
Никополска епархия, енорийския свещеник Хенрих Дулсе, а
през 1893 год. е въведен в епископски сан. За енорийски
свещеник идва от Холандия отец Бонавентура – пасионист,
който в последствие става и първият органист в катедралния
храм. Тази длъжност той изпълнява цели 40 год.
По време на мандата на монс. Хенрих Дулсе, катедралния храм
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е обзаведен с красива дърво резба на олтарите и необходимата
мебел в готически стил, която е била доставена от Виена –
Австрия.
Красивите художествени стъклописи са изработени от майстора
-художник Шандор от Будапеща – Унгария.
Рисуваните картини имат френски оттенък – покръстването на
френския крал – Карл Велики. На стъклописите са изобразени:
френската героиня св. Жана Д’Арк, сцени от живота на
Христос, образи на апостоли, на светии, на основателя на
Конгрегацията на отците Пасионисти – св. Павел от Кръста,
както и на светите братя Кирил и Методий, просветителите на
славянските народи.
Също по негово време през 1908 год е бил закупен и доставен в
Катедралата органа от немската фирма Фойт Карлсруе. Органът
е пневматична система, състояща се от: две клавиатури за ръце
с 54 тона, една клавиатура за крака с 27 тона, 13 главни и 13
допълнителни регистри, с механично запаметяващо устройство
“Валце”. Необходимото количество и налягане за въздуха, се
добива посредством крачно задвижване на мех. Свирещите
тръби са 771 броя, които са били изработени от дърво и метал.
Първият концерт се е състоял в присъствието на русенското
гражданство през юли 1908 год. По случай събитието от
Букурещ е бил поканен свещеник Емануел Пол - органист на
католическата църква там. Именно от този концерт, от
музиката, която сякаш и сега звучи в душите ни, всички
присъстващи са били очаровани.
През 1969 год. крачният педал, за задвижване на меха, е
заменен с по-подходящия за целта центробежен
електровентилатор с високо налягане. Инициативата е била на
органиста Митко Караджов, който от 1952 год. свири и се
грижи за поддръжката му. За голямо съжаление, сега, този
толкова рядък музикален инструмент, се нуждае от основен
ремонт, поради което от 1992 год. до сега, мълчи.

Митко К.
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През тази година и половина от както съм между вас като
енорийски свещеник, съм искал да позная всичките католици,
които живеят в нашия град. Но това все още не е реализирано,
защото още много католици не участват в живота на енорията и
не можах да ги позная както трябва.
Каня всички вас да бъдете мисионери при тях, за да могат и те
да открият Бога в техния живот.
Ето една “снимка” на нашата енория както е днес:

152 семейства с поне един католик
255 католици (104 мъже и 151 жени)

Има достатъчни ситуации, които още не са правилни според
нашата вяра: семейни, които живеят без църковен брак;
кръстени, които още нямат кризмание; семейства с деца, които
още не са кръстени.
Ето сега ви представям дядовци, баби и племеници на нашата

Между 0 и 10 години 13

Между 10 и 20 години 29

Между 20 и 30 години 30

Между 30 и 40 години 27

Между 40 и 50 години 39

Между 50 и 60 години 30

Между 60 и 70 години 39

Между 70 и 80 години 35

Между 80 и 90 години 11

Между 90 и 100 години 2

НАШАТА ЕНОРИЯ, ДНЕС
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енория:

Георги Бунев Борис Ковачев Гаца Радулова
25 април 1907 6 януари 1911 27 май 1912

Фелиця Херменс Катрин Терзиц Никол Софранова
3 февруари 2001 19 юли 2000 27 март 1998
Кръщение: Кръщение: Кръщение:
28.10.2001 03.09.2000 20.08.2000
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В Божия план мъжът и жената имат една важна задача, те
са призовани за едно единение: “И сътвори Бог човека по Свой
образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги
сътвори.” (Из.1,27); “Затова ще остави човек баща си и майка
си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една
плът”. (Из.2,24) Исус в Новия Завет говори за брака като за
един дар, но в същото време е една голяма задача, която е вечна
както верността на Всевишния, която откриваме там: “И
дойдоха при Него фарисеите и, изкушавайки Го, думаха Му:
позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?
Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало
ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза: "затова ще остави
човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат
двамата една плът"? Тъй че те вече не са двама, а една плът.
Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва”.(Мт 19, 3-6).

Църквата видя в брака още от начало знака на
сплотеноста помежду Христа и Църквата: . “Затова ще остави
човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще
бъдат двамата една плът". Тази тайна е велика; но аз говоря за
Христа и за църквата. Тъй и всеки един от вас така да обича
жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа
си” (Еф 5, 31-33). Именно за това верността на съпрузите е
призована да изразява любовта, вярна и единствена, като тази
на Господа който обича своята Църква. Този преглед толкова
важен не забранява на Църква да утвърди голямата ценност на
девствеността изживяна както знак на Царството Божие,
способна на задълбочен диалог с Бога и с братята. В брака
както и в девствеността се изразяват две призвания, които
идват от Бога и ни карат да Го хвалим през целия си живот.
Църковният брак слага съпрузите в една нова и жива връзка със
Светата Троица. Връзката между двамата в същия момент е
свързана и приета от Отца, изразява се в любовта която той
имал към неговия народ: “И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще
те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще

ТАЙНСТВАТА: 5) БРАК
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те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа”.(Ос
2,21-23).
В присъствието на тази Божия помощ съпрузите могат да се
изберат помежду си и да си обещат верността за винаги: “ в
радост и в болка, в здраве и в болести” със задължението без да
се обръщат назад “да обичат и да се уважават през всички дни
на живота си”.
Връзката между съпрузите и Светата Троица, запечатана в
тайнството на брака, прави от тях живия образ на вечната
любов и храни чрез тях в обществото духа на диалога и на
солидарността.
Знаейки значимостта на този дар и на тази мисия Църквата
помага на съпрузите християни в техния път, призовавайки за
тях винаги пълнотата на божието богатство.

Благодарим ти Отче за всички съпрузи, които си призовал
да се обичат в Тебе, знак на твоята вярност и твоята нежност.
Тяхната любов, много често трудна и уморителна, между нас е
израз на диалога и безкраен дар, който свързва Теб с Твоя
обичан Син в Духа на вечната любов. Благодарим ти за всичко,
което си им дал, благодарим ти за всички, които ги обикнаха,
благодарим ти за всички, които те обикнаха, благодарим ти за
тези, които чрез тяхната любов ти си създал.

Сестра Йола
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На седмия ден, завършило сътворението, Бог обясни, че беше
неговият празник.
Всички създания, нови – новенички започнаха да правят най-
хубавото нещо, което можеха да намерят, за да го подарят на
Бог.
Катеричките носеха орехи и лешници; зайците моркови и
сладки корени; овците мека и топла вълна; кравите прясно
мляко богато с каймак. Милиарди ангели се подготвиха в кръг,
пеейки небесна серенада.
Човекът чакаше неговата смяна и беше много загрижен. “Какво
мога да дам аз?”
Цветята имат аромат, пчелите имат мед, дори слоновете се
явиха да направят душ на Бог с техните хоботи, за да го
освежат. Човекът беше застанал в края на редицата и
продължаваше да си блъска главата. Всичките създания
дефилираха пред Бога и внасяха дори някои създания пред
него, като охлювът, костенурката и ленивата мечка. Човекът бе
обзет от паника. Дойде неговия ред.Тогава човекът направи
това, което никое създание нямаше смелостта да направи.
Затича се към Бога и скочи на неговите колене прегърна го и му
каза:”Обичам те много”. Лицето на Бог се освети. Всички
създания разбраха, че човекът направи на Бога най-хубавия
подарък и откликнаха с едно всеобщо “Аллелуя”.
С каква цел Бог ни е създал?
Бог ни е създал, за да го познаем, за да го обичаме и за да му
служим в този живот, и за да го радваме после в другия, тоест в
рая.”
Остави да Те обичам, Боже мой. Какво има в небето, какво има
на земята, с изключение на Теб?
Ти, Бог на моето сърце и дял на вечността, остави ме да се
хвана за теб. Да бъдеш винаги с мене, и ако трябва бъда
принуден да те оставя, ти Боже мой, не ме оставяй.

Сестра Терезита

НА ПРАЗНИКА НА СЪТВОРЕНИЕТО
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Слава чест и величие да бъде на Отца, Сина и Светия Дух, Бог
който е и който пребъдва до века.
Бог дойде в човешка плът на земята и се нарече Син Божи. Той
напусна небесния си трон, за да стане, като един от нас и да
приеме върху себе си греха на цялото човечество. Показа на
всички нас огромната си безгранична любов. Бог е любов
нашето спасение. Приемайки със сърцето истинската любов
приемаме Бога в нашите сърца, и възлюбваме ближния както
себе си.
Исус Христос, който е Господ на господарите, Цар на царете с
кръстната си смърт стана жертва за изкупление на нашите
греховни прегрешения, за нашето спасение. Христос проявява
любов дори към свойте палачи, обръщайки се към своята и
нашата майка да прости и приеме и тези, които са го разпнали,
ако те молитвено потърсят неговата милост. Обичаме Господа
своя Бог от цялото си сърце и всичкия си ум, Христос освен
Обещанията си, благословенията си, за нашето здраве и
спасение, остави и заповеди, които да изпълняваме. Нека с
нашата любов към Бога разумно, с чиста молитва и без
огорчения, приемаме изпитанията изпратени от Него. Заедно в
общения, молитви, бдения, хваления и всички служения,
отнасящи се към Господа, отправяйки в молитва на полето и на
всички места. Нашите молитви трябва да ни обединяват, да ни
насърчават в изучаване на Словото Божие, така щото където и
да сме да бъдем добри вестители и добри работници на
Божията нива. С нашите молитви да просим от Господа да ни
изпълва с Божия Дух и да ни пази от изкушенията на лукавия,
от самонадеяността, гордостта и величието на простосмъртния.

ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС УМРЯЛ И ВЪЗКРЪСНАЛ ЗА ЛЮБОВТА
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“Да нямаш друг Бог освен мене”. След като Бог възлюби целият
грешен човешки род и стана жертва за неговото спасение,
показа огромната си любов, то нека и ние да покажем Божията
любов към близки и познати в дома, на работните си места, и да
бъдем сол и светлина за разпространението на Христовото
учение по цялата земя.
Начинанията на сестра Терезита, нека бъдат благословени от
Господа нашия Бог. Събирането и изучаването на Божието
Слово да бъде ръководено от Светия Дух на Господа Исуса
Христа. С Божията воля да посещаме редовно и от сърце
сбирките. Само така ще бъде резултата на лице. Нека Бог ни
благослови в това служение, така, че да израстваме освен
духовно и численно, защото Бог желае спасението на нашите
души.

Любка Й.

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

10 февруари
Църковен брак на Георги и Лилка
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Всяка година на 25 март честваме Благовещението на
Пресвета Дева Мария, девет месеца преди Коледа. Тази година
тази дата ще се падне през времето на Великата Седмицата:
по тази причина тази година ще празнуваме това в понеделник
на 8 април, след осмата на Пасхата.

На този празник Католическата църква празнува деня, в който
Ангел Гавраил известил на Дева Мария в скромната й къща в
Назарет, че ще бъде майка на Спасителя. Ден в който Божият
син се въплътил в утробата на тази Блажена Дева. Празникът
бил установен по времето на папа Геласий І в края на пети век.
През седми век всички християни на запад и на изток започват
да празнуват тържествено Благовещението.
Рождението на Христос от една девица било предсказано от
пророк Исайя, преди около 700 години преди Христа.
Това пророчество било казано от него пред цар Ахаз – цар на
областта Галилея с думите: “Една девица ще зачене и ще роди
син и ще го нарекат с името Емануил, което значи – Бог е с
нас”.
Доказано е, че споменатата от пророк Исайя Девица е самата
Дева Мария.
Бог привел в изпълнение благоволението си тогава, когато Дева
Мария се съгласила да стане майка на обещания Спасител.
Всичко това се разказва в Евангелието от св. Лука – гл. І-ва.
Да се постараем да обясним евангелския разказ:
“Ангел Господен беше изпратен при Девицата Мария” –
Думата Ангел на български значи пратеник, а името Гавраил –
Божия сила. Не един обикновен човек, а един ангел от небето,
пратен от самия Бог – царя на царете.
При Девицата Мария – Макар и от царски род, Мария тогава
живеела в бедност. Едничкото нейно богатство било дълбокото
й смирение в пречистата й душа.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЯ
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Ангелът й рече: “Радвай се благодатна!” – Значи ти, о Марио си
по велика от Патриарсите, пророците и от самия Иван
Кръстител, защото те се радваха на ограничена благодат, а Ти –
на пълнотата на Божията благодат.
“Благословена си ти между жените” – Значи, измежду безброй
жени, Бог избра само тебе, о Марио, и чрез тебе ще премахне
проклятието надвесило се над грешния човешки род.
Мария се смути от думите на ангела – Значи, Мария се смущава
не от друго, а само от смирение, защото  смирените не търпят
хвалби и ако в тях има някакво добро, те твърдят, че то иде от
Бога.
“Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те
осени”. Щом силата на Всевишния ще осени Мария, от само
себе си се разбира, че св. Йосиф не е и не може да се нарича
баща на Исуса по плът, а само негов хранител и пазител.
Мария рече: “Ето слугинята Господня, нека ми бъде по думата
ти!” – Това значи: щом Дева Мария произнесла тия думи,
Словото Божие се въплътило в нея. Или, Дева Мария със своята
плът облякла Словото Божие, а Словото Божие я облякло със
собствената си велика сила. Така от този час Девицата Мария
станала мост, през който хората, а особено грешниците ще
минават, за да стигнат до Рая.
Когато празнуваме този свещен празник, трябва да насочим
нашето внимание върху двете велики тайни, за които той ни
напомня: първата е въплъщението на Словото Божие, а втората
тайна е божественото Майчинсто на Блажена Дева Мария,
нейното смирение и привързаност към девството.
Нека да благоговеем, да се удивляваме и да се прекланяме пред
Божия Син, станал човек и изстрадал нашите грехове.
В чест на Благовещението Богородично да казваме често:
“Моли се за нас Света Богородице, за да станем достойни за
Христовите обещания.

Маргарита П.
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◊ Какво конкретно означава прошката?
♦ На този въпрос, мисля, че най-добре можем да
отговорим с думите от откъс от посланието на Светия Отец
Йоан Павел II по повод световния ден ма мира 1 януари 2002г.

Елин разговор за прошката ме може да избегне тези въпроси.
Връщайки се на разсъжденията, които вече имах възможността
да предложа по повод Световния ден на мира - 1997г- (Дари
прошка, ще получиш мир) бих искал да напомня, че мирът има
своето място в сърцето на всеки човек, преди да стане социален
факт. Само в мярката, в която се приемат етиката и културата
на прошката, можем да се надяваме и на "политика на
прошката", която се изразява чрез социапните и юридическите
институции, в конто самата справедливост намира своя
човешки образ.
Всъщност прошката е преди всичко личен избор, избор на
сърцето което върви срещу спонтанния инстинкт да отвърнем
на лошото с лошо. Такъв избор можеда бъде сравнен с Божията
любов, която ни приема въпреки нашите грехове, с прошката на
Христос на кръста, конто прости, молейки се: “Отче, прости им.
те не знаят какво правят” (Пук 25,.34).
Прошката има своите корени и мярка в Бога. Това обаче не
изключва възможността да се улови стойността й и в
светлината на човешките мисли и разсъждения. Първо е
личният опит, който преживява самият човек в себе си, когато
върши зло. Тогава той осъзнава своята слабост и иска другите
да са снизходителни към него. Защо не правим тогава на
другите това, което искаме да бъде направено на нас? Всяко
човешко същество носи в себе си надеждата, че ще може да
започне един живот, в който няма да бъде вече затворник на
собствените си грешки и чувството си за вина. Мечтае, че ше
може да отправи погледа си към бъдещето откривайки една
перспектива на доверие и отговорност.

ОТГОВОРИ
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Всички заедно искаме да изживеем тайната на
страданието, смъртта и възкресението на Нашия Господ Исус Христос

НЕДЕЛЯ, 24 МАРТ, 10.00 ч.
Връбница

Исус влиза в Йерусалим и хората го приемаха, пейки “Осанна”

СРЯДА, 27 МАРТ, 16.00 ч.
Литургия за осветяване на светите масла

С тази литургия празнуваме свещенството. Всички свещеници на
епархията служат с епископа в нашата катедрала(свещениците са готови
да ви изповядват от 15.00ч и ще продължават и след литургия до 18.30)

ЧЕТВЪРТЪК, 28 МАРТ, 18.00 ч.
Литургия за Тайната Вечеря

Ще изживеем пак свят дар, който Исус ни е оставил: Тялото си и Кръвта
си за нашето спасение. Литургията продължава с обожаването

ПЕТЪК, 29 МАРТ, 18.00 ч.
Честване Страданието Господне

Врете е за смъртта на Исус: “Свърши се”. Искаме да бъдем близо до Исус
в този момент, в който Той дава живота си за нас. След тази литургия ще
имаме Тържествен Кръстен Път

СЪБОТА, 30 МАРТ, 23.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светата нощ)

ИСУС Е ВЪЗКРЪСНАЛ

НЕДЕЛЯ, 31 МАРТ, 10.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светия ден)

НАИСТИНА Е ВЪЗКРЪСНАЛ

След Литургията рецитал на Пасха с нашите деца


