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Отец Валтер Горра

В настоящият бюлетин ще насоча вашето
внимание към пасионистите и пасионистките.
Две са причините за да избера тази тема:
• промените в процеса на преструктуриране на

конгрегацията на отците Пасионисти
• юбилеят на сестрите пасионисти, по случай 200 години от

създаването на тяхната конгрегация.
Двете теми са много важни по принцип, а още повече като се
има предвид и присъствието на пасионистите и пасионистките
в България.
България е първата мисия на отците пасионисти извън Италия.
В края на осемнайсети век са изпратени първите мисионери.
Оттогава и до днес пасионистите присъстват в България.
Дълга история свързва нашата конгрегация с България,
изпълнена с много радости, а понякога и мъки, които обаче Бог
винаги превръща в добри плодове.
Чедо на тази земя е блажения Евгений Босилков. Той е роден
тук, изпълнил е мисиите си като свещеник от 1929г. до 1947г.,
и като епископ 5 години от 1947г. до смъртта си през 1952г.,
когато в София на 11 ноември 1952г. е убит заради вярата си.
Той е най-прекрасния плод, но не е единствен и други
пасионисти са посветили живота си за да бъде запазена и
разпространена вярата в Христа в България.
Историята обхваща повече от 200 години, през които
пасионистите в Никополската Епархия се грижат за вече
съществуващите енории и основават нови, за една малка част,
от които още отговарят.
Поради тези причини искам да се запознаете с промените, за
които повече от 10 години нашата конгрегация работи.
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Как е “организирана” конгрегацията на Пасионистите?
Историята на Пасионистите (официално наричана
“Конгрегация на Страданието на Исус Христос”) започва със
Свети Павел от Кръста през 1720г., когато той, с разрешение на
епископ, събира няколко другари, с които споделя харизмата
дарена му от Бога, да размишлява и проповядва Страданието на
Нашия Господ Исус Христос, като “най-великото дело на
Божието Милосърдие”.
Конгрегацията се разпространява в Италия, а от края на
осемнайсетия век и в други държави.
Няма как да разкажем подробно всички моменти от историята,
достатъчно е да кажем, че както при почти всичките
католически конгрегации и ордени, растейки се разделя на
области (наричани “Провинции”) за да бъде по-лесно и добре
организирана. Провинцията е определена територия, в която
има манастири, в които живеят в общности свещеници и братя
(т.е. пасионисти, които не са свещеници). Още свети Павел от
Кръста през 1769г., организирайки в Италия доста манастири и
пасионисти, разделя конграгацията на две Провинции.
Най-високият пост в конгрегацията е Генерала със своя Съвет.
Генералът упражнява тази длъжност за мандат от шест години,
който има право да се продължи само един път за още шест
години. Най-високият пост в провинциите е Провинциал със

своя Съвет. Провинциалът упражнява тази
длъжност за мандат от четири години, който
има право да се продължи само един път за
още четири години.
Генералът, Провинциалите и техните
съветници, се избират чрез избори.
Днес Провинциите в Италия са шест. На
нашата Провинция, наречена “Пресвета
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Мария на състраданието” и създадена през 1851г., от 1993г. е
възложена мисията в България. Днес ние се грижим за
общностите на енориите в Русе, Свищов, Ореш, Белене,
Малчика, Драгомирово и от скоро Левски.
Орденът е разпространен на всички континенти. Пасионистите
в Европа са в Португалия, Испания, Франция, Англия,
Ирландия, Белгия, Холандия, Германия, Австрия, Италия,
Чехия, Украйна, Полша, и в България.
Поради големия брой пасионисти и техните манастири, през
вековете са били създадени много провинции. Днес обаче се
наблюдава друг процес, броя на пасионистите намалява и от
повече от 10 години започна процес в конгрегацията, на
обединяване на провинциите. Целта е да се намали броя им, да
се подобри организацията и да се върви към по-силно
сътрудничество в пасторалните дейности и във формацията на
младежите, които искат да станат пасионисти.
Всички тези промени, които конгрегацията на Пасионистите
изживява, са необходими за да бъдем все по-готови и по-силни
при изпълнение на мисията си.
Този процес обхваща цялата конгрегация по целия свят.
Провинциите се организираха и в момента има шест така
наричани “конфигурации”, в които няколко провинции вече се
съединиха в една провинция или още работят за да постигнат
този резултат:
• конфигурацията на “Евгений Босилков”, която включва
Италия, Франция и Португалия, и свързаните с мисията
територии, между които е и България;
• конфигурацията на “Шарл Хубен” която включва Ирландия,
Англия, Шотландия, Уелс, Германия, Полша, Белгия, Чехия,
Украйна, Холандия, Швеция и свързаните с мисията територии;



4

• конфигурацията на “Исус Разпнатия”, която включва
Мексико, Бразилия, САЩ, Аржентина, Пуерто Рико,
Доминиканската република, Хаити, Канада, Уругвай, Парагвай
и свързаните с мисията територии
• конфигурацията на Пасионистите в Азиатско-тихоокеанския
регион, която включва Австралия, Нова Зеландия, Папуа Нова
Гвинея, Филипините, Южна Корея, Япония, Индонезия, Индия,
Китай и Виетнам и свързаните с мисията територии;
• конфигурацията на Пасионистите на Африка, която включват
Кения, Танзания, Република Конго, Южна Африка, Ботсуана,
Замбия и свързаните с мисията територии;
• конфигурацията на “Светото Сърце”, което включва Испания,
Перу, Колумбия, Еквадор, Венецуела, Чили, Панама, Хондурас,
Гватемала, Куба, Ел Салвадор, Боливия, Никарагуа и
свързаните с мисията територии.

В този процес започнаха по-силни контакти между шестте
италиански провинции, и тези на Португалия и на Франция.
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Тези осем провинции от май месец ще се обединят в една
провинция, включвайки в нея мисиите, за които отделните
провинции до сега са се грижили: Ангола, Нигерия и България.
В България през последните години дойдоха още двама
пасионисти от другите провинции за да помагат на тази мисия:
отец Патрик от Франция и отец Паоло от северна Италия.
От 16 май до 26 май 2015г. делегати, избрани чрез избори
между всички пасионисти от тези осем провинции ще бъдат в
Рим на събор за да вземат важни решения за новата Провинция:
устав, регламенти, пасторални и духовни насоки, като ще бъде
избран и новия Провинциял и неговия Съвет.

Логото на събора представлява една
голяма ръка в центъра с осем ръце около
нея разположени под формата на кръст,
т.е. осемте провинции на пасионистите,
които ще се обединят в една нова
Провинция.
Между многото решения ще бъде и това за
избиране на име на новата Провинция:
през последните години тази

конфигурация се наричаше с името “Евгений Босилков”.
Надяваме се, че и на събора множеството от делегатите ще
гласуват за това име на новата Провинция, в почит на нашия
български мъченик.
Новата Провинция ще включва повече от 400 пасионисти,
които обаче няма да са достатъчни за да задържим в бъдеще
всичките манастири, които в момента имаме. Някой от тях ще
трябва да оставим… Това също ще бъде трудно решение.
Имаме нужда от молитвите на всеки от вас, та Светия Дух да
води събора и да се вземат най-добрите решения.
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Визита в България на Генерала
на пасионистите, отец Йоаким Рего

През последните две години на визита в
България идваха двама съветници на
Генерала: отец Аугусто Канали, от
Бразилия, през ноември 2013г, когато
благословихме новия витраж в църквата и
отец Антонио Мундуате, испанец, през март

месец тази година. На следващите страници ще намерете
неговата проповед, проведена в Русе в неделя 22 март.
Вече е планирана визита на нашия Генерал, Йоаким Рего, от
Бирма. Пет дни ще бъде в България, от които в Русе ще бъде в
събота 2 май и неделя 3 май.
Вече за трети път планираме тази визита, за съжаление първите
два опита не успяха да се осъществят:
- през 2013 години, документите му за да влезе в България и
другите страни от Европейския Съюз, не бяха готови;
- през 2014г. малко преди да дойде в България, сърдечни
проблеми наложиха да бъде опериран спешно в Рим.
Надявам се, и моля Бога този път да не се явят други проблеми.

Пасионистите в България със съветника на Генерала, отец Антонио
Мондуате (23 март 2015г). От ляво на дясно: о.Валтер Горра, о.Салваторе
Фрашина, о.Паоло Кортези, о.Ремо Гамбакорта, о.Антонио Мундуате,
о.Енцо Де Клерико, о.Патрик Виалле, о.Йосиф Йонков (ръкоположен от бл.
Евгений).
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Нашата енория ще го приеме и ще го поздрави по време на
неделната литургия от 10.00ч., през която той ще проповядва.
След литургията ще го поканим, да бъдем заедно в църквата и
да разговаряме. Мога да ви уверя, че отец Йоаким има доста
интересни и трогателни неща да ни разкаже.
Хубаво е да уважим неговата визита сред нас, да присъстваме
на тази литургия и да останем за срещата.
Затова всички сте поканени на 3 май, неделя, от
10.00ч да се срещнем с отец Йоаким Рего, генерал на
пасионистите.
Очаквам ви.

Данни за Генерала на Пасионистите:
Отец Йоаким Рего е роден в Бирма на 16 август 1954г. и е
мигрирал в Австралия със семейството си като тийнейджър.
Той посещавал гимназия преди да се присъедини към
пасионистите. През 1975г. започва новициат и дава първите си
обети на 17 януари 1976г. Ръкоположен е за свещеник на 28
ноември 1981г.
Отец Йоаким е бил 18 години в Папуа-Нова Гвинея като
регионален викарий, учител на новиците и духовен възпитател,
и е председател на Съвета на председателите на началниците на
богопосветените в Папуа-Нова Гвинея и Соломоновите
острови. Бил е учител на новиците в Индийския Викарият на
Пасионистите и също е бил енорийски свещеник в Австралия
до избирането му като Провинциял на Провинцията “Светия
Дух” в Австралия през 2007.
Йоаким е най-големият син на г-н и г-жа Джордж и Селина
Рего. Брат му, отец Алойзиъс, е регионален викарий на
монасите от “Ордена на босите братя на Пресветата Дева
Мария от планината Кармел” (по-съкратено: кармилити) в
Австралия и Океания. Сестра му Бернадет и брат Валериян
живеят в Австралия със своите съпрузи и деца.
На 27 септември 2012г е избран за Генерал на Пасионистите и
се премества в Рим в Генералния манастир “Св.Св. Йоан и
Павел”.
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Отец Валтер Горра

Богопосветен живот:
динамична вярност
към своята харизма

Папа Франциск определи и провъзгласи настоящата година на
богопосветения живот преди всичко заради самите
богопосветени хора за да откриват отново и отново всеки ден
красотата на призванието, за което са били призовани от Бога.
Годината на богопосветения живот е важен момент за този вид
призвание, за да се засвидетелства радостта от следването на
Христос в многообразните начини на посвещение. Тази година
е благоприятен повод за израстване в дълбините на душата, а от
там и в надеждата, мотивирана от сигурността, че
богопосветения живот никога няма да изчезне, защото  както
каза папа Бенедикт ХVІ: „е изискван от самия Исус и
несломима част от Църквата”. Пред хората – „пророци на
нещастие”, богопосветените хора искат да бъдат мъже и жени
на надеждата, основана не върху техните собствени сили, а
върху Онзи, Който е самата надежда. В Него никога и никой
няма да съумее да открадне надеждата, която води
богопосветените хора, зарежда ги със страст за живот. Именно
страстта ни говори за любов, истинско приятелство, дълбоко
съпричастие... всичко това имаме предвид, когато говорим за
богопосветения живот. В това е красотата на живота на много
мъже и жени, които отдавайки себе си изцяло на Бога,
изповядват Евангелските Съвети и още по-отблизо следват
Исус, всеки в своя Религиозен Институт, поемайки щафетата от
своя основател или основателка.
Подтикнати от Папа Франциск, през тази година,
богопосветените хора искат да събудят света със своето
пророческо свидетелство, независимо от обстоятелствата, в
които живеят и работят в среда на материална и духовна
бедност. Признаваме, че кризата, която обхвана целия свят,
засегна и богопосветения живот. Именно това прави
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настоящата година, толкова важна. Ние богопосветените
искаме да я изживеем като благоприятно време дадено ни за да
бъдем знак и пророци за съвременния човек.
Как може да стане това? От къде да тръгнем? По кой път? С
какъв дух?
Да се вгледаме в насоките, които получаваме от документите на
Църквата.
Настоящата година на богопосветения живот бе определена в
контекста на 50-те години от Втория ватикански събор, и по-
специално по повод 50 годишнината от издаването на
Съборния Декрет Perfectae Caritatis за обновлението на
монашеския живот (28 октомври 1965).
Вторият Ватикански Събор води Църквата към размишление
върху мисията й, и начина й да говори на съвременния човек,
да му възвестява великите Тайни на Спасението с „нов език“.
На Църквата беше ясно, че има нужда от вътрешни промени в
много области, включително богопосветения живот.
Макар че не засяга йерархичната структура на Църквата,
състоянието на живот, определено от изповядването на
евангелските съвети, принадлежи неотменно към нейния живот
и нейната светост… (Lumen Gentium, 44). Евангелските съвети
в своето многообразие се предлагат на всеки ученик на
Христос. Съвършенството на любовта, към която са призвани
всички вярващи, предполага, че тези, които поемат свободно
призванието за посветен живот, се задължават да спазват
целомъдрие в безбрачие за Царството, бедност и послушание.
Изпълнението на тези съвети в състояние на непоколебим
живот, признат от Църквата, отличава „посветения живот" на
Бога (Катехизис на Католическата Църква, 915).
Богопосветеният живот, следователно, е един от начините на
живот в „по-дълбоко" посвещение, което се корени в
Кръщението и е отдаден изцяло на Бога. В посветения живот
верните на Христос приемат под въздействието на Светия Дух
да следват Христос по-отблизо, да се отдадат на Бога над
всичко, и следвайки съвършенството на любовта в служба на
Царството, да бъдат знак за бъдещия свят и да известяват
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славата Му в Църквата.
Изводът, до който води Декретът Perfectae Caritatis, се изразява
в думите: „Институтите за които са утвърдени разпоредби за
обновление, следва с готовност да отговарят на своето
Божествено призвание и на задачата, която трябва да
изпълняват в Църквата днес“.
Това „днес“ ни приканва да бъдем внимателни в съвременния
свят винаги и във всяка епоха. Пример ни даде Папа Йоан
Павел ІІ през 1994г., като свика Синод по темата
„Богопосветения живот”. Този Синод имаше за цел да се
превърне в следващ етап, който да продължи процеса, започнат
от Втория Ватикански Събор и да даде нов импулс, за да се
продължи напред. Да стане богопосветения живот знак на
надежда за човечеството. Резултатът от този Синод е
апостолическото насърчение Vita Consecrata, друг важен
документ на Църквата, който насърчава пътищата на
богопосветените.
„Обновлението на монашеския живот – казва Perfectae Caritatis
2 – включва едновременно непрестанното връщане към
изворите на всяка форма на християнски живот и към
първоначалния дух на институтите, и приспособяването на
самите институти към променените условия на времето“.
Perfectae Caritatis говори за тези промени под вдъхновението на
Светия Дух.
В днешният динамичен свят, който много по-често и по-бързо
се променя отколкото в миналото, Църквата и богопосветения
живот в нея трябва винаги да бъдат подготвени за да говорят по
разбираем за човека начин.

Не можем да скрием, че тези промени от Втория Ватикански
Събор са довели до трудности и кризи в процеса на
прилагането на това „духовно обновление“. Колко монаси и
монахини са напуснали манастирите си поради неспособността
си да се „адаптират“ към новия дух!!
Самият Свети Папа Йоан Павел II във Vita Consecrata пише:
„През тези години на обновление, богопосветеният живот,
както и другите начини на посветен живот в Църквата, са
преминали през деликатен и изнурителен период. Период богат
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на надежди, опити и обновителни предложения с цел укрепване
изповядването на евангелските съвети. Времето не беше
лишено от напрежения и мъчения, през което дори
положителните опити не винаги са увенчавани с позитивни
резултати. Трудностите, обаче не трябва да предизвикват
отчаяние. Напротив, нужно е да се заемем с нов устрем, защото
Църквата има нужда от духовен и апостолически принос за
богопосветен живот, обновяван и укрепван.“
Можем да погледнем към годината на богопосветения живот,
като продължение на размишленията и делата започнати от
Втория Ватикански Събор. Логото на Годината на
богопосветения живот ни дава насоки.
В логото е нарисуван гълъб,
който с крило държи
многостен, докато лети над
води от които се издигат три
звезди, закриляни от другото
крило. Значението на това
лого е следното:

Гълъбът е класически
символ, който изобразява Светия Дух, извор на живота и
вдъхновител на творческото дело.

Многостенът пресъздава Земята с разнообразието от народи
и култури. Духът го поддържа и води към бъдещето. Той
приканва богопосветените хора „да станат носителите на
Духа, мъже и жени истински духовни, способни да
сътворяват историята“, както пише Vita Consecrata, 6.

Трите звезди ни напомнят идентичността на богопосветения
живот по света, като Confessio Trinitatis, signum
fraternitatis e servitium caritatis т.е. изповядване и
възхвала на Отца, Сина и Светия Дух, знак на
общението на Църквата и изявяване на Божата любов по
света.

Следователно предизвикателството е как ние богопосветените
хора можем да останем верни на нашата идентичност,
определена за нас от нашия основател, а от друга страна, как да
стане тази вярност динамична и развиваща се. Във Vita
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Consecrata 37 Папа Йоан Павел II пишеше: „институтите са
поканени да предлагат отново със смелост предприемчивостта,
изобретателността и светостта на основателите и
основателките, като отговор на знаците на динамичното време
на съвременния свят. Тази покана е преди всичко апел за
постоянство по пътя към светостта, чрез преодоляване на
материалните и духовни трудности, които съпътстват
всекидневния живот. Поканата е и апел, да се търси
компетентност в делата и да се спазва активна вярност към
поетата мисия, приспособявайки формите, когато е
необходимо, на новите обстоятелства и на различните нужди,
със схватливост към божието вдъхновение и към църковното
разнообразие“.
Богопосветеният живот е велик дар на Бога за Църквата Му и в
многообразните дарби, дадени на всеки институт се разкрива
духовното богатство на Тялото Христово.
Lumen Gentium 43 изобразява многообразността на
монашеските институти, като голямо дърво с много клони.
„Както дървото се разклонява удивително и многообразно в
нивата Господня от семето, посято от Бога, така са се развили
различните форми на отшелническия или общия живот,
различните семейства, които укрепват силата както за
благоденствието на отделните членове, така и за благото на
цялото Тяло Христово."
Perfectae Caritatis 1 пише: „Още от началото на Църквата е
имало мъже и жени, които, изпълнявайки евангелските съвети,
са искали с по-голяма свобода да следват Христос и по-вярно
да Му подражават, като всеки по свой начин води живот,
посветен на Бога. Мнозина измежду тях под въздействието на
Светия Дух са живеели в усамотение или пък са основавали
религиозни семейства, приети охотно от Църквата и одобрени с
нейния авторитет."
И днес Богопосветения живот продължава да играе особена
роля в живота на Църквата, която нищо не може да отнеме.
Задачата на всички католици през тази година е да даваме
заедно нов импулс за да разцъфтява в пълната си красота този
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велик дар, който Църквата получи от Божията благодат:
богопосветения живот.
Богопосветените хора съзнават, че задачата им е не само да
разказват дългата и велика история, изживяна в миналото. Те са
призвани да пишат не по-малко велика история за бъдещето.
Богопосветените хора следва да насочат погледа си към
бъдещето, в което Светия Дух ги води за да извърши чрез тях
още по-велики дела.
Призвани сме да направим от своя живот пламенно очакване на
Христа, посрещайки Го, като мъдрите девици, посрещнали
Младоженеца. Пожелавам да бъдем винаги готови, будни,
верни на Христа, на Църквата, на своя Религиозен Институт и
на съвременния човек. Вярвам, че Христос ни обновява ден
след ден, за да построим с Неговия Дух братски общности, да
измиваме с Него краката на бедните и нуждаещите се и да
даваме своя незаменим принос за преображението на света.
Нека този нов свят положен в ръцете на човека да бъде по-
хуманен и по-справедлив, знак за бъдещия свят, в който
смирения и славен Господ, беден и възхвален, ще бъде пълна и
трайна радост за всички братя и сестри, с Бог Отец и Свети
Дух.

ПАПА ФРАНЦИСК ОБЯВИ
ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА НА

МИЛОСЪРДИЕТО
По време на великопостно
богослужение на 13 март 2015г в
Базиликата „Св. Петър“ папа
Франциск обяви честването на
извънредна Свещена година,
посветена на Милосърдието.
Годината на Милосърдието ще
започне на 8 декември 2015г,
Празника на непорочното зачатие, и
ще завърши на 20 ноември 2016г,
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Празника на Исус Христос – Цар на Всемира.
Известието на Светия отец беше посрещнато с аплодисменти
от присъстващите.
„Поверявам организацията на юбилейната година на Папския
съвет за насърчаване на новата евангелизация, за да вдъхновя
тази нова стъпка в мисията на Църквата за възвестяването на
Евангелието на Милосърдието до всеки човек“, посочи папата.
„Убеден съм, че тази юбилейна година ще даде възможност на
цялата Църква да преоткрие и да направи плодотворно
Божието милосърдие, чрез което сме призвани да дадем утеха
на всеки човек от нашата епоха. Поверяваме го и на Майката на
Милосърдието, за да може тя да обърне към нас своя взор и да
бди над нашия път“.
Според пресслужбата на Светия престол, юбилейната Година
на милосърдието ще отбележи 50-та годишнина от закриването
на Втория Ватикански събор през 1965г. „Това е от голямо
значение, тъй като така Църквата ще бъде насърчена да
продължи делото, започнато на Втория Ватикански събор“, се
казва в съобщението на Светия престол.
Годината ще бъде официално обявена в неделята на Божието
милосърдие на 12 април.
Обичайната юбилейна година се чества на всеки 25 години, а
извънредната юбилейна година се обявява при събитие от
голямо значение. Последната обичайна юбилейна година се
проведе през 2000г, а последната извънредна беше обявена
през 1983г от папа Йоан Павел ІІ.
Милосърдието е тема, която е много близка до сърцето на
папата от началото на неговия понтификат, към нея насочва и
неговото епископско мото Misereando atque eligendo което
може да се превежда “Гледайки с милосърдие и избирайки”,
думите взети от проповед на Свети Беда Достопочтени, с които
коментира, от Евангелието, призванието на Свети Матей.
В подготовката на юбилея избираме в нашата енория да
молим броеницата на Милосърдието след всяка литургия в
сряда, петък и неделя, докато всеки ден отделно всеки може
да практикува това дело на набожност.
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Отец Антонио Мундуате

Проповед в Русе
неделя 23 март 2015г

Преди да започна това мое размишление, бих
искал да изразя своята благодарност за
възможността да споделя вярата и да празнувам
с вас. Ние сме обединени от вярата и ни
свързват отношения със семейството на

пасионистите. Бих искал да ви предам поздрави от всички
Пасионисти, до вас богопосветените хора и до всички миряни
от многообичания български народ.
Бих искал да насоча размишлението си към две изречения,
които преди малко чухме в Евангелието: "Искаме да видим
Исус" и "Ако житното зърно умира ..."

1. "Искаме да видим Исус."
В Евангелието на тази пета седмица на Великите пости чухме
молбата отправена от няколко гърци отишли на поклонение за
празника. "Ние искаме да видим Исус", "Ние искаме“ да видим
този учител, който говори, както никой друг.
"Ние искаме да видим" състрадателния, който обяснява всичко,
който отива на среща с другите, който плаче за починалия си
приятел.
"Ние искаме да видим," този, който се смили над грешниците,
който направи възможен пътя на спасението, който не дойде да
съди, а да спаси света. "Искаме да видим Исус."
Днес издигаме същото искане в нашия изгубен, объркан свят,
белязан от насилие и войни, които сеят вражди, които
въоръжават ръцете и умовете на толкова много хора.
"Искаме да видим Исус" за да се надяваме за това, което днес
изглежда невъзможно. Имаме нужда от някой, който да ни
обясни какво да правим и да ни помогне да разберем, че
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единствените истински мотиви следва да са продиктувани от
любовта.

В апостолското послание "Ново хилядолетие" Папа Йоан Павел
II пише: "Искаме да видим Исус" (Йоан 12,21). Тази молба,
отправена към апостол Филип от няколко гърци, пристигнали в
Йерусалим за пасхалното поклонение, отеква духовно в ушите
ни през време на тази юбилейна година. Подобно на тези
поклонници от преди две хиляди години, нашите съвременници
често несъзнателно, молят вярващите не само да "говорят" за
Христос, но по някакъв начин да направят така, че да Го
"видят". Не е ли задача на Църквата, да отразява светлината на
Христос във всяка епоха от историята, да заблести лицето Му и
пред поколенията на новото хилядолетие?
Нашето свидетелство, обаче, би било несравнимо по-бедно, ако
не сме ние първите съзерцатели на лицето Му. Големият
юбилей със сигурност ни помага да го задълбочим. А в края на
юбилея, като се върнем към нашите ежедневни задължения,
съхранявайки в душата си богатството на изживяното в този
специален момент, погледът ни да остане, повече от всякога,
съсредоточен върху лицето на Господа Исуса.”

2. “Ако житното зърно паднало на земята не умре, то си
остава само, но ако умре, дава много плод.”
Този Исус, когото искаме да видим, когото искаме и да
покажем на другите, е Господ, който ни казва, че да дойде на
земята за Него не е било достатъчно, въпреки че така показва
любовта си към всички хора. Той иска да дари целия си живот
до край, до последния час, до последния момент. Разбира се
Исус не търси смъртта. Напротив, той се страхува от смъртта. В
посланието до евреите, което провъзгласихме днес като второ
четиво е писано: "Христос в дните на плътта Си, със силен вик
и сълзи отправи молби и молитви към Оня, който можеше да Го
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спаси от смърт, и, като биде чут поради благоволението си" .
В действителност Исус не дойде на земята за да "бъде сам", а да
донесе "много плод." Начинът да донесе плод, показа със
следните думи: "Който обича душата си, ще я изгуби; а който
мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот". Исус
живя целия си живот, обичайки хората повече от Себе Си. А
кръстът е часа, в който тази любов се проявява в най-високата
степен.
Животът на всеки от нас е като зърно, което може да даде
чудесни плодове, дори отвъд нашето толкова кратко
съществуване и нашите толкова ограничени способности.
Изборът, който Исус ни предлага е: да дадем плодове, да дадем
живота си. Това не е безболезнено. Неговата любов не е празно
чувство или усещане, като в роман, а страстен избор, който
влиза смело в сражение със злото, защото Исус е по-силен от
злото! По този начин Исус задълбочава Съюза провъзгласен от
пророка от първото четиво.
Този Нов Завет, в който ние участваме по време на всяка
Евхаристия, ни ангажира да бъдем последователни в живота.
Нека не караме Господ да скърби за нас, поради монотонния и
повърхностен живот, който живеем. За да предотвратим това,
да молим Господа да ни даде, като плод от Възкресение, което
ще празнуваме след няколко дни, това, което поискахме в
псалма: "Създай в мене, Боже, чисто сърце"
Всяка служба на Евхаристията отговаря на желанието ни да
видим Исус. Ние го виждаме в общността събрана в Неговото
име. Ние го виждаме в лицето на свещеника, който ръководи
Литургията. Чуваме Го, когато слушаме словото Му, и се
храним с тялото Му, когато той дава Себе Си като храна. Ние
молим Господа, та това, което ние "виждаме" и "опитваме" във
всяка Евхаристия, да стане реалност в нашия живот: да бъдем
като него, погребаното зърно, което дава обилни плодове, за да
помогнем на другите да изживеят срещата с Исус.
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Сестра Йола

Сестри Пасионистки
от Свети Павел от Кръста:

второ столетие от основанието
на конгрегацията

1815-2015

Поверена на Божието милосърдие и основана върху
сигурността да бъде плод на Страданието на Исус и Мария,
преди 200 години се ражда Конгрегацията на Сестрите
Пасионистки на Св.Павел от Кръста. На 17 март 1815г. четири
девойки, Джелтруде Витали, Клеофе Барони, Вероника Толини
и Крочифисса Баккерини, обновени от опита на Божията любов,
която освобождава от смъртта, оздравява и трансформира,
приети и поддържани от Слуга Божия Мария Магдалена
Фрескобалди Каппони, дадоха начало на една история.
История, която през тези 200 години формира жени влюбени в
Разпнатия Христос и в Скърбящата Дева Мария и изцяло
отдадени на мисията да върнат в Сърцето на Христос малките,
бедните, отхвърлените, разпнати.
Слуга Божия Мария Магдалена Фрескобалди е родена в гр.
Флоренция (Италия) на 11 ноември 1771г. в заможно графско
семейство. На 19 години се омъжва за граф Пиер Роберто
Каппони. Става майка на три дъщери, които почиват малко след
раждането. По-късно се ражда сина и Джино, който единствен
преживява детството и по-късно става известен педагог. Освен
трагедията свързвана със загубата на дъщерите, изживява
вътрешно страдание, поради раздялата със съпруга си по време
на френската революция. Магдалена тогава е принудена да
възпитава сама сина си Джино. Войниците окупират тяхната
къща и я превръщат във военна база. По това време тя
преживява духовно страданието на Исус, присъединява се към
Него, за да може да продължи живота си, отдава се на
размишление и велико духовно развитие по примера на
големите светци от онова време. Открива духовността на Павел



19

от Кръста и се уверява, че само чрез страданието на Исус човек
може да се трансформира, може да бъде излекуван и да намери
надежда в своя живот.
Раните, които носи в сърцето си я правят по - чувствителна към
страданието на другите, особено към жените станали жертва на
насилие и тласнати към проституция. Първо започва да ги
посещава в една от флоренските болници. Грижи се за техните
телесни и духовни нужди. Помага им да открият отново в себе
си Божия образ. След известно време със собствени средства
създава дом, в който ги приютява и им дава шанс да започнат
нов живот. Постепенно събира и някои от тях, които изявяват
желание да водят по-задълбочен духовен живот и да се
посветят на Бог, живеейки в монашеска общност. Те чувстват
Мария Магдалена като духовна Майка и искат да им напише
правила според които да живеят. Тя приема правилата на
Монахините Пасионистки написани от св. Павел от Кръста и ги
адаптира за активен живот и така създава Конституциите на
Сестрите Пасионистки. Началото на този монашески орден е
положено на 17.03.1815 год., в момента, в който първите сестри
дават обети. Мария Магдалена участва в новото дело чрез
съвети, подкрепа, молитва и материални средства, оставайки до
края на живота си светско лице. Умира на 08.04.1839 год. във
Флоренция.
Обществото на Сестрите Пасионистки и след нейната смърт
продължава да се разраства, като през 1919 год. прекрачва
границите на Италия и се разпространява в Бразилия, по-късно
в Конго (1934); Испания (1959); Белгия и Франция (1968);
Индонезия (1974); Колумбия (1979); Канада (1981); Португалия
(1984); Филипините (1987); Перу и Куба, Кот Д’Ивоар (1989);
Панама и Полша (1990); Парагвай (1991); Индия (1993),
Боливия (1994); Танзания (1995); Корея (1996); България и
Еквадор (1999); Австралия (2000); Нигерия (2003); Кения
(2010) и Пуерто Рико (2011).
Днес Сестрите Пасионистки около 1000 на брой присъстват на
всички континенти по света, произхождат от 34 държави и
служат на Бога в 27 страни.
Те посвещават живота си на Разпнатия Господ за да могат да
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приближат към Неговото Сърце слабите, духовно бедните,
отхвърлените от обществото, изоставените жени станали
жертви на насилие и проституция. Присъединяват се към
спасителната жертва на Исус и участват в делото на
възобновлението на човешкото достойнство наранено от греха,
застъпвайки се за човечеството. Приемат Христовите чувства за
свои.
Полагат големите грижи за възпитанието на децата и
младежите в детски градини и училища, същевременно работят
с техните семейства.
Наследници на това звание и благодарни на Господа за голям
брой благодати, които Той изля над нашата история, съставена
от моменти на смърт и на нови възкресения, каним всички
наши събратя и приятели да се присъединят към нашата
благодарност и към нашата радост за това събитие.
През тези 200 години харизмата на нашата Конгрегация се
разпространи и процъфтя с една единствена цел да
проповядваме Божията любов, изявена в Страданието Исусово.
Нашето благодаря става живот и гледа към бъдещето с
надежда.
В общение с цялата църква, която празнува година на
богопосветените приемаме поканата за един живот все по вече
живян според евангелието, за да формираме заедно с всички
тези които срещаме по-пътя един Божи народ, който върви към
изпълването на времената когато Христос ще бъде всичко във
всички.
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Св. Кирил Йерусалимски

Тайнството Миропомазание

От този брой започваме да говорим за
Тайнството Миропомазание и ще го
правим с думите на Св. Кирил
Йерусалимски (315г-387г):
1. След като сте били кръстени в Христа

и облечени в Христа, станахте сходни на Сина Божий (Рим.
8,29), защото Бог като ни е предопределил за осиновение, ни е
направил сходни на славното Христово тяло (Фил 3,20).
Станали причастни на Христа, вие се наричате помазани и за
вас казва Бог: не се докосвайте до моите помазани (Пс 104,15).
Приемайки Светия Дух, сте станали подобие и върху вас
всичко се е случило образно, тъй като вече сте подобие на
Христа. Той пък, след като се умил в река Йордан и предал на
водите благоуханията на божествеността, излязъл оттам. Тогава
върху Му се случило единосъщното дохождане на Светия Дух -
подобното се спряло на подобно. По такъв начин и върху вас,
след като излезете от кръщелната, се дарява помазанието на
свещените струи - подобие на това, с което бе помазан Христос.
Това е Светият Дух, за когото и блаженият Исаия в
пророчество чрез Него е казал от името на Господа: Духът на
Господа е върху Мене, защото Господ Ме помаза да
благовестя на бедни (Ис 61,1).
2. Христос не бе помазан от хора с елей и миро за тяло, но
Отец, Който Го е посочил за Спасител на целия свят, Го помаза
с Дух Светий, както казва Петър: Иисус от Назарет, когото
Бог помаза с Дух Светий (Деян 10,38). И Давид възкликна,
казвайки: Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на
правотата е жезъл на Твоето царство. Ти обикна правдата и
намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с
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елей на радост повече от Твоите съучастници (Пс 44,7-8). И
както Христос наистина бе разпнат, бе погребан и се въздигна, а
вие чрез кръщението в подобието и в съразпването,
съпогребването и съвъзкресението се удостоихте със същото,
така е и по отношение на помазанието. Той бе помазан с
умозримия елей на радостта, т.е. с Дух Светий, с елея, наречен
на радостта, защото чрез него се получава духовна радост, а вие
се помазахте с миро, ставайки приобщени и съучастници на
Христа.
3. Ала виж, не мисли, че онова миро е обикновено, защото
както евхаристийният хляб след призоваването на Светия Дух
не е вече обикновен, а е тяло Христово, така и това свято миро
не е обикновено, без да е - както някой би казал - както при
епиклезата, но става действен дар на Христа и Светия Дух в
пришествието на Неговата божественост, когато символично се
помазва челото и всичките ти сетива. От една страна тялото се
помазва с видимо миро, а от друга - душата се освещава със
Светия и Животворящ Дух.
4. Първо бяхте помазани по челото, за да се избавите от срама,
който първият съгрешил човек понесе навсякъде и за да гледате
с открито лице славата Господня (2Кор 3,18). Сетне - по ушите,
за да придобиете уши, способни да слушат божествените тайни,
за които Исаия рече: Господ Бог Ми отвори ухото, за да
слушам (Ис 5,4-5), както и Господ Иисус в Евангелието: който
има уши да слуша, нека слуша (Мт 11,15). После - по носа, за да
можете, поемайки божественото миро, да кажете: ние сме
Христово благоухание пред Бога за онези, които се спасяват
(2Кор 2,15). След това - на гърдите, за да можете, облекли
бронята на правдата, да устоявате срещу измамите на дявола
(Еф 6,14). Защото както Христос след кръщението и след
слизането на Светия Дух, излизайки, надви противостоящия
Му, така и вие след свещеното кръщение и тайнственото
миропомазание, облекли всеоръжието на Светия Дух, ще
устоите на противостоящата сила и ще я надвиете, казвайки:
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всичко мога чрез Христа, който ме укрепява (Фил 4,13).
5. След като сте се удостоили с това свято миропомазание, вече
се наричате помазани, правейки действително името във
възраждането, защото преди да се удостоите с това
наименование на благодатта, не бяхте наистина достойни, а
продължавайки, достигнахте до това да бъдете помазани.
6. Необходимо е да знаете, че в Стария Завет има символ на
това помазание. Когато Моисей предаде Божията заповед на
брат си, който беше архиерей, след като се уми с вода, се
помаза и се нарече помазан (Левит 4,5.8,6-18) очевидно като
предобраз на миропомазанието. Така и архиереят, който
произвеждаше Соломон в цар, го помаза, след умиването в
Гион (3Цар 1,39). Но това се случи с тях като предобраз (1Кор
10,11), а с вас - не като предобраз, ами наистина, понеже
действително бяхте помазани от Светия Дух. Началото на
вашето спасение е Христос, защото той наистина е начатъкът, а
вие сте тестото. Ако начатъкът е свят, ясно е, че светостта ще се
предаде и на тестото (Рим 11,16).
7. Пазете това безупречно, защото това е поучително за всички,
ако се съхрани у вас, както подходящо сте чули от блажения
Йоан, който говори много и философства за помазанието,
защото то е духовен лек за тялото и средство за спасение на
душата. Същото още в древни времена е казал пророкувайки
Исаия: И направи Господ за всички народи на тази планина
(планина нарича църквата и другаде, когато казва, че планината
ще бъде в последните дни поставена от Господа) да пият вино,
да пият благоразумие, да се мажат с миро (Ис 2,2.25,6). И за
да се укрепиш, чуй какво казва за това миро като за тайнство:
Предаде това на всички народи, защото волята Господня е за
всички народи (Ис 25,7). Помазани с това свято миро, пазете го
безупречно и непорочно в себе си, напредвайки чрез добри
дела, и ще станете благоприятни на началника на вашето
спасение - Христос Исус, Комуто подобава слава во веки веков.
Амин!



24

Сестра Терезита

Опитай да обичаш

Един човек беше решил да се грижи за малко
поле пред къщата си, за да го направи един

хубав зелен килим „по английски“.
Посвещаваше на своето поле всички свои свободни моменти.
Почти беше успял в своето намерение, когато една пролет
откри, че в неговото поле  се  бяха родили няколко глухарчета,
блестящи, жълти цветя. Втурна се да ги изкоренява. На
следващия ден други две жълти цветя се открояваха на
зеленото поле. Купи силна отрова срещу плевели. Нещо не
можеше да се направи. От този момент животът му се превърна
в борба с жилавите жълти цветя, които с всяка пролет ставаха
все по-многобройни.
- „Какво да направя?“, сподели обезкуражен на жена си.
- „Защо не се опиташ да ги обичаш?“- отговори спокойно жена

му.
Мъжът опита. След време тези бляскави жълти цветя му
приличаха на докосване от четката на художник сред
зеленината на неговото поле.
От тогава живееше щастливо.

Колко хора те дразнят! Защо не опиташ да ги обичаш?
Бог продължава  да те обича непрестанно въпреки, че  много
пъти ти си причина за раздразнение.


