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Отец Валтер Горра

Нови ремонти за ново бъдеще
На 26 юни приключихме втората година от
старта на нашия детски център “Вяра Надежда Любов”. Един
месец ваканция за всички и от началото на август, с нови сили,
започнахме отново дейността с децата. От началото на
септември нови деца ще се включат и групата ще стане още поголяма.
Поради недостатъчно място, ограничаваме броя на децата.
Бяхме принудени да откажем на доста семейства, приемането
на децата им.
Грижата за тези деца изисква голяма отговорност и време, но с
помощта на всички дейността може да се развива. Преди
всичко благодаря на сестрите Терезита и Йола, както и на
Евгения Босилкова, Тотка Иванова и Десислава Ставрева,
които всеки ден с голяма любов се грижат за децата. Благодаря
също на отец Салваторе, който от месец март, когато дойде в
Русе, веднага се включи в помощ за тази дейност, както и в
другите задачи в енорията. За мене неговото пристигане е
голяма благодат, след 16 години, през които живях сам.
Знаейки, че отец Салваторе е тук с мене, аз съм по-спокоен,
защото мога да разчитам на него.
Благодаря на всички вас, които разбрахте важността на тази
дейност, за да насочим към християнските ценности тези деца
и техните семейства. Разбирате, че това изисква време и усилия
и понякога се лишавахме от енорийските дейности. След две
години от началото и с пристигането на нови сили, в лицето на
отец Салваторе вярвам, че от сега нататък двете дейности ще
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могат да се балансират.
Благодаря на Бога, миналата година мина добре и я
приключихме с 31 деца. От септември месец те ще бъдат общо
44, разделени в три групи, според възрастта на децата, които са
от 3 до 6 години.
Успехът на тази дейност изисква вече други помещения, дори
друга сграда.
От една страна енорията има нужда от своите зали, а от друга
детската градина, а в бъдеще, училището трябва да имат поподходящи условия.
От няколко години, обсъждайки с монс. Петко, как да
постигнем равновесие, намерихме решение в сградата на
бившата семинария на пасионистите в парка. На това място
училищната дейност ще може да се развива.
Подготвихме проекти, които минаха през всички задължителни
проверки и разрешения (включено и в Комитета за
Паметниците на Културата), и от 3.ти август ремонтите
започнаха.
Започнахме от покрива, който има нужда от големи ремонти.
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След това постепенно ще продължим към инсталациите,
канализацията и, според финансовите ни възможности, ще
продължим с вътрешните ремонти на трите етажа.
Знаем че, всичко това няма да бъде лесно, нито евтино, но с
Божията помощ ще постигнем резултата.
Няма да бъде лесно, защото сградата е паметник на културата и
подлежи на много контроли съгласно закона.
Няма да е евтино, защото при ремонт на стара сграда знаеш
само ориентировъчна начална цена, но не може да се предвидят
изненадите по време на работа, които ще увеличават разходите.
С молитва и много търпение ще се движим към целта и с
Божията помощ ремонтите ще бъдат завършени.
Сградата е построена през XX век от пасионистите и е била
ползвана като манастир за тях с името на „Светото Семейство”.
Манастирът е бил също семинария за младежи, които са се
обучавали, за да станат пасионисти.
От Италия ми изпратиха три снимки, или по-точно три
картички, където се вижда моменти на строителството и
вършен вид на сградата.
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Интересното е, че снимките показват, че сградата имаше още
един етаж с балкон по цялата обиколка.
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Превод: Русчук
(България) Манастир
Семейство на Отците Пасионисти

на Светото

Тези снимки още повече ми дават импулс да продължавам
ремонтите, знаейки че преди повече от 100 години мои събратя
са работили, за да построят тази сграда. Тези мои събратя са
вложили своите сили и своите надежди за да построят едно
кътче на Царството Божие тук в Русе.
Силите и надеждите им не могат да бъдат изтрити и тази сграда
може да бъде знак за възстановяване на великата история на
Католическата Църква в България, такава каквато беше преди
70 години, когато голям брой свещеници и сестри развиваха
множество дейности и особено на многото училища, които
съществуваха в Русе и в други католически градове и села.
Нека Блажени Евгений Босилков, който е живял в тази сграда
няколко години, да ни помогне и в това дело на ремонтите.
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21 юни 2015
Кръщение на
Адреан-Роди

4 август 2015
Кръщение на
Оливия
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Сестра Терезита

Лукът
Руският
писател
Достоевски
разказва
историята на една богата госпожа, много
голяма скъперничка, която току-що умряла се
озовала пред едно дяволче, което я хвърлило в
огненото море на ада. Нейният ангел-пазител започнал отчаяно
да търси дали случайно няма някакъв начин да я спаси. Накрая
си спомнил за една далечна случка и казал на Бог:“ Един път
госпожата подари един лук от своята градина на един бедняк“
Бог се усмихнал на ангела: „Добре, благодарение на този лук
може да се спаси. Вземи лука и се покажи в морето от огън
така, че госпожата да го хване и после я издърпай нагоре. Ако
твоята госпожа остане прикачена към единственото си добро
дело, ще може да бъде изтеглена чак до рая.
Ангелът се надвесил, колкото може повече над огненото море и
извикал на жената:“Бързо, хвани се за лука“
Госпожата го послушала и веднага започнала да се изкачва към
небето. Но един от осъдените се хванал за края на дрехата й и
бил издигнат нависоко с нея; друг грешник се хванал за крака
на първия и се и се издигнал и той.
Бързо се образувала една дълга опашка от хора, които се
изкачвали към рая, хванати за госпожата, вкопчена в лука,
дърпан от ангела.
Дяволите бели много притеснени, защото адът оставал празен,
прикачен към лука. Много дългата редица пристигнала до
вратите на рая.
Госпожата обаче била непоправима скъперница и в онзи
момент се обърнала към редицата от грешници, прикачени към
дрехата й и извикала сърдито: „Лукът е мой! Само мой!
Оставете ме!“.
Точно в този момент лукът се разкъсал и жената, с всички
следващи, я паднала, в морето от огън.
Обезсърчен, пред вратите на рая, останал само ангелът пазител.
Разтовари ръцете си за другите ръце. Стисни ги силно.
Хубаво е да се спасим заедно.
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Отец Валтер Горра

Логото на юбилейната година
на Божието Милосърдие
Времето лети и се приближава бързо
началото на Юбилейната Година и
днес искам да говоря за нейното Лого
и мото, които можете да видите тук в
ляво.
Логото и мотото показват успешен
синтез на Юбилейната Година. В
мотото “милосърдни както вашият
Отец” (взет от Евангелието на Лука,
6,36) се предлага да живеем милосърдието по примера на Отца,
който поиска, да не се съди и да не се осъжда, а да прощаваме и
да даряваме любов и прошка без мярка (виж Лк 6,37-38).
Логото - дело на йезуита отец Марко Рупник - се представя
като малък сборник по богословската тема за милостта.
Показва Синът, който взема на раменете си изгубения човек,
представяйки изображение много скъпо за ранната църква,
защото тя показва Христовата любов, Който завършва Тайната
на Въплъщението Си с Изкуплението. Рисунката е направена
по такъв начин, че да се види че Добрият Пастир докосва
дълбоко плътта на човека, и го прави с толкова любов, за да
промени живота му. Един детайл също не може да избяга от
нашия поглед: Добрият Пастир с изключителна милост
натовари върху себе си човечеството, но очите му се сливат с
тези на човека. Христос вижда през очите на Адам, а той от
своя страна с очите на Христос.
Всеки човек открива така в Христос, новия Адам, собствената
си човечност и бъдещето, което го очаква, съзерцавайки в
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погледа Му любовта на Отца. Сцената е поставена в един
бадем, скъп образ на античния и средновековен иконопис,
който припомня присъствието на двете природи, божествената
и човешката, в Христа. Трите концентрични овали, с цвят все
по светъл навън, показват движението на Христос, Който носи
човека извън нощта на греха и смъртта. От друга страна,
дълбочината на тъмния цвят също подсказва непонятност
(недостижимост) на любовта на Отца, който прощава всичко.
Прощава всичко! Какво е по-велико от това! Юбилейната
Година на Милосърдието ни събужда и ни насочва към тази
велика истина.
Бог прощава всичко в Христа, защото Той пое върху себе си
всичките ни грехове, прави Себе Си, Невинния, виновен за да
ни спаси.
Желая да подчертая думите от молитвата на Броеницата на
Милосърдието, която ни помага за въведението в тази
Юбилейната Година.
Тази молитва е основана върху “най-великото дело на Божията
Любов”: Страданието на Исус Христос.
Всичко в нашия живот би трябвало да мине чрез Исусовото
Страдание. Особено нашите молитви.
В броеницата на Милосърдието казваме: “Предвечни Отче,
принасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя
възлюбен Син и Господ наш Исус Христос, за опрощение на
нашите грехове и за греховете на целия свят”. И след това
повтаряме десет пъти: “Заради Неговите мъчителни страдания,
смили се над нас и над целия свят”.
Ние принасяме на Бог Отец Изкупително Дело на нашия
Господ Исус Христос, и в това дело просим прошката за
всичките хора.
Когато моля в църквата тази броеница, стоейки пред Исусовия
Кръст, гледам раните на Исус и венеца от тръни сложен на
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главата Му, гвоздеите на Неговите ръце и крака, раните от
бичуването и от копието влязло в Пресветото Сърце Му, се
питам:
Колко големи Страдания Исус е изтърпял заради мене!
Колко е голяма Неговата любов към мене!
Колко Той обича всеки човек! Колко трябва да молим, за да
бъде това Страдание обичано от всички хора, и чрез Него да
бъдат спасени.
“Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите. Понеже
вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус
Христос, Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение
да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб
и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири
Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна.
Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе
от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко
небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус
Христос е Господ, за слава на Бога Отца” (Фил 2,4-11).
“Понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за
да вървим по стъпките Му: Той не стори грях, нито се намери
лъст в устата Му; кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули;
кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на
Праведния Съдия; Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове
на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата:
чрез Неговата рана се изцерихте” (1Пт 2,21-24).
Ще успеят да живеят напълно Юбилейната Година на
Милосърдие само тези които постоянно “ще погледнат на
Тогова, Когото прободоха" (Йо 19,37), защото християнската
вяра е вярна ако човек в себе си има съзнателност че той е
обичан от Бог.
Нека Божието Милосърдие да води винаги и навсякъде нашия
живот.
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ТАЙНСТВОТО МИРОПОМАЗВАНЕ
(от катехизиса на
Католическата Църква)
Тайнството Миропомазване заедно с
Кръщението и Евхаристията съставя
съвкупността
от
„тайнствата
на
християнското
посвещение”,
чието
единство трябва да се съблюдава.
Следователно трябва да се обясни на
вярващите, че приемането на това
тайнство е необходимо за завършването на кръщелната
благодат. Всъщност „чрез тайнството Миропомазване връзката
на кръстените с Църквата става по-съвършена, защото те са
обогатени с една особена сила на Светия Дух и имат по-тясно
задължение да разпространяват и да защитават вярата чрез
думи и дела като истински свидетели на Христос”.
В Стария Завет пророците известяваха, че Духът Господен ще
почива върху очаквания Месия с оглед на спасителната Му
мисия.
Слизането на Светия Дух върху Исус по време на Кръщението
Му от Йоан бе знак, че това беше Той, Който трябваше да
дойде, че Той беше Месията, Синът Божи. Заченат от Светия
Дух, целият Му живот и цялата мисия се осъществяват в пълно
общуване със Светия Дух, който Отец Му даде „не с
мярка” (Йо 3,34).
Тази пълнота на Духа не трябваше да остане само пълнота на
Месията, тя трябваше да бъде съобщена на целия месиански
народ. Многократно Христос обещаваше това слизане на
Светия Дух, обещание, което Той изпълни най-напред в деня на
Пасхата и след това по още по-великолепен начин в деня на
Петдесятница. Изпълнени със Светия Дух, апостолите започват
да проповядват „великите Божии дела” (Деян 2,11) и Петър
заявява, че това слизане на Светия Дух е знак за месианските
времена. Тези, които тогава повярваха в апостолската проповед
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и които бяха кръстени, на свой ред получиха дара на Светия
Дух.
„Оттогава насам, за да изпълнят волята на Христа, апостолите,
като поставяха върху новопокръстените ръцете си, даваха им
дара на Духа, който завършва благодатта на Кръщението. Ето
защо в посланието до Евреите между елементите на първото
християнско учение намира място доктрината за Кръщенията и
за възлагането на ръцете. Поставянето на ръцете с право е
признато от Католическата Църква като начало на тайнството
Миропомазване, което по някакъв начин увековечава в
Църквата благодатта на Петдесятница.”
От много рано, за да се изрази по-добре дарът на Светия Дух,
към възлагането на ръцете отгоре е било прибавяно
помазването с благовонно масло (хрисма). Това помазване
обяснява името „християнин", което означава „помазан" и
което произхожда от името на самия Христос, Когото „Бог
помаза с Дух Свети" (Деян 10,38). Този обред на помазване
съществува и до наши дни както на Изток, така и на Запад.
Затова именно на Изток това тайнство се нарича
Миропомазване (на гръцки хрисматион) - помазване с миро
(хрисма). На Запад терминът за Миропомазване - Конфирмация
(укрепване), подсказва, че това тайнство едновременно
утвърждава Кръщението и подсилва кръщелната благодат.
ДВЕ ТРАДИЦИИ: ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА
В първите векове Миропомазването като правило се отслужва
заедно с Кръщението, като образува с последното според израза
на св. Киприан едно „двойно тайнство”. Измежду другите
причини увеличаването на кръщенията на децата, и то по всяко
време на го-дината, както и увеличаването на (селските)
енории, които уголемяват епархиите, прави вече невъзможно
присъствието на епископа при всички кръщелни отслужвания.
На Запад, понеже има желание да се запази за епископа
завършването на Кръщението, се въвежда временно разделение
на двете тайнства. Изтокът е запазил съединени двете тайнства,
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като Миропомазването се дава от свещеника, който кръщава.
Той обаче може да го направи само с миро, осветено от
епископа.
Един обичай на Римската Църква е улеснил развитието на
западната практика вследствие на двойното помазване със
светото миро след Кръщението: извършено веднъж от
свещеника върху новопокръстения при излизане от свещената
баня, то е довършено от повторно помазване върху челото,
направено от епископа на всеки от новопокръстените. Първото
помазване със свeтото миро, което се прави от свещеника,
остава прикрепено към кръщелния обред. То означава
участието на кръстените в пророческата, свещеническата и
царствената функция на Христос. Ако Кръщението е прието от
възрастен, при него има само едно помазване след кръщението:
това на Миропомазването.
Практиката на Източните Църкви подчертава повече
единството на християнското посвещение. Практиката на
латинската Църква изразява по-ясно връзката на новия
християнин с неговия епископ, гарант и служител за
единството на своята Църква, на нейната католичност и
нейната апостоличност и оттам връзката с апостолското начало
на Христовата Църква.
Накратко
„Апостолите, които бяха в Йерусалим, като се научиха,че
Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петър и
Йоан. Тези слязоха при самаритяните и се помолиха за тях, за
да им бъде даден Светия Дух. Защото Той не бе слязъл още
върху нито един от тях, а само бяха кръстени в името на
Господа Исуса. Тогава те възлагаха върху им ръце, и те
приемаха Светия Дух” (Деян 8,14-17).
Миропомазването усъвършенства кръщелната благодат; то е
тайнство, което дава Светия Дух, за да се вкорени по-дълбоко в
божественото приемничество, да ни вчлени по-силно в
Христос, да направи по-здрави нашите връзки с Църквата, да се
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присъединим още повече към нейната мисия и да ни помогне да
свидетелстваме за християнската вяра със словото, подкрепено
с дела.
Миропомазването, както и Кръщението, отпечатва в душата на
християнина един духовен знак или незаличим характер, ето
защо това тайнство може да се получава само един път в
живота.
На Изток това тайнство се дава непосредствено след
Кръщението, то е последвано от участие в Евхаристията. Тази
традиция подчертава единството на трите тайнства в
християнското посвещение. В латинската Църква тайнството
Конформация се дава при достигане на една съзнателна възраст
и обикновено отслужването е запазено за епископа, с което се
цели да се покаже, че тайнството укрепва църковните връзки.
Кандидатът за Миропомазване, който е достигнал до
съзнателна възраст, трябва да изповядва вярата си, да бъде в
благодатно състояние, да има намерението да получи
тайнството и да бъде готов да се натовари с длъжността на
ученик и на свидетел Христов в църковната общност и в
земните дела.
Същинската част от обреда на Миропомазването е помазването
със свето миро върху челото на кръстения (на Изток също и
върху други сетивни органи), с поставяне отгоре ръката на
служителя и с думите: „Accipe signaculum doni Spiritus
Sanati" („Приеми печата на Духа Светаго, който ти се дава в
дар") в латинския обред; и „Segnaculum doni Spiritus
Sanati" („Печатът на дара на Светия Дух") във византийския
обред.
Когато Миропомазването се отслужва отделно от Кръщението,
неговата връзка с Кръщението се изразява между другото и
чрез подновяване на кръщелните обещания. Отслужването на
Миропомазването в хода на Евхаристията допринася за
подчертаване единството на тайнствата на християнското
посвещение.
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Папа Франциск

Мария—Великата вярваща!
Публикуваме пълния текст на размишлението на Папа
Франциск, произнесено от него преди молитвата „Ангел
Господен“, състояла се във Ватикана в събота, 15 август,
тържеството Успение Богородично.
„Скъпи братя и сестри, добър ден, и честит празник на Дева
Мария!
Днес Църквата отбелязва един от най-важните празници,
посветени на блажена Дева Мария – празника на нейното
отнасяне в Небето. В края на своя земен живот Христовата
Майка е отнесена с душа и тяло в Небето, т.е. в славата на
вечния живот, в пълното общение с Бог.
Днешният евангелски откъс (Лука 1,39-56) ни представя Мария,
която, веднага след като е заченала Исус под действието на
Светия Дух, се отправя към своята възрастна родственица
Елисавета, която също по чуден начин била в очакване на дете.
По време на тази среща, изпълнена със Светия Дух, Мария
изразява своята радост с химна „Magnificat“ (Величае), защото
напълно осъзнавала значението на „великото нещо“, случващо
се в живота и: чрез нея се изпълнява очакването на нейния
народ.
Евангелието обаче ни разкрива и в какво се състои истинската
причина за величието на Мария и за нейното блаженство –
причината за това е вярата. Всъщност Елисавета я поздравява с
думите: „Блажена, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното
и от Господ“ (Лк 1, 45). Вярата е сърцевината на цялата история
на Мария; тя е повярвалата, тя е великата вярваща. Тя знае – и
говори за това – че в историята преобладават насилието на
тираните, горделивостта на богатите, арогантността на
надменните. Въпреки това Мария вярва и провъзгласява, че Бог
не оставя сами Своите деца, смирените и бедните, но им помага
милосърдно и грижливо, сваляйки силните от техните
престоли, разсейвайки надменните мисли на сърцата им. Ето я
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вярата на нашата Майка, това е вярата на Мария!
Химнът на Божията Майка ни дава възможност да разберем
окончателния смисъл на историята на Мария: ако
милосърдието на Господ е моторът на историята, то нямаше
как „да познае тление в гроба онази, в която се въплъти
Господарят на живота“ (Предисловие за тържеството Успение
Богородично). Всичко това засяга не само Мария. „Великото
нещо“, извършено от Всемогъщия в нея, дълбоко засяга и нас,
говори ни за нашия жизнен път, напомня ни за крайната ни цел
– дома на Отца. Нашия живот, видян в светлината на
отнесената в Небето Мария, не е някакво безсмислено пътуване
към нищото, а поклонничество, което, с всички свои
недостатъци и страдания, има точна цел – дома на нашия
Небесен Отец, Който ни очаква с любов. Колко хубаво е да
знаем, че имаме един Отец, Който ни очаква с любов, а също и
че нашата Майка Мария също е там и ни очаква с любов.
В същото време, докато преминава живота ни, Бог открива «на
Своя народ, поклонник на земята, знак на утеха и твърда
надежда» (пак там). Този знак има лице, този знак има име:
светлото лице на Майката на Господ, благословеното име на
Мария, пълна с благодат, защото повярва в словото Господне:
великата вярваща! Като членове на Църквата ние сме
предназначени да споделим славата на нашата Майка, защото,
благодарение на Бог, и ние вярваме в кръстната жертва на
Христос, и чрез Кръщението сме въвлечени в същата тази
тайна на спасението.
Нека днес всички заедно се помолим на Мария, та по време на
пътуването ни на тази земя та да отправи към нас своя
милосърден поглед, да осветява пътя ни, да ни показва целта и
след това изгнание да ни покаже Исус, благословения плод на
нейната утроба. Нека заедно кажем: „О, преблага, о, милостива,
о, сладка Дево Марийо!“.
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