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Отец Валтер Горра

Духовен живот

Когато се говори за проблемите, които
човечеството среща ежедневно по своя
път, хората подчертават, че причината
за тази ситуация е големия стремеж на

човека към материалното и поставянето на второ място на
духовността.
На празника на светите Архангели изнесох проповедта в
Трънчовица, по случай храмовото тържество. Считайки темата
на проповедта за важна, я предлагам на вашето внимание за
размишление.
Темата е за духовния живот, т.е. да го кажем с прости думи, за
всичко това, което не е свързано и не е част от материалния
свят.
Човекът в тази епоха се лута в неизвестност между двата свята
на материалния и духовен живот, понякога без да си дава
сметка. За това много често човекът акцентира главно върху
своя живот, върху това което може да докосне чрез сетивата си,
но от друга страна той търси и една врата в духовността като
изход, за да избяга от материалната реалност, която не винаги
отговаря на стремежите на човека.
Разбира се трябва да се намери баланс между двата свята.
Всеки човек изживява своя опит и в двете области: от една
страна човекът живее в своята материалност, т.е. това което е
свързано с тялото и възможността да опознае света чрез петте
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сетива. От друга страна човекът придобива опит постоянно и в
полето на нематериалното, ума, емоциите, мислите, чувствата и
т.н. толкова далечни от физическата материя.
Все по-често за разлика от миналите векове науката, и особено
физиката се опитва да обясни и духовната област само в една
посока с клетки, хормони, дори да обяснява Бог и го търси, или
по-точно доказва неговото несъществуване чрез неутроните,
протоните и други елементарни частици.
Съвременният човек - както и древния - е постоянно в контакт
с духовната реалност. Древните, обаче, признаваха
присъствието на духовното навсякъде в себе си и в природата,
която ги заобикаля. Чрез специфични науки хората в миналото
търсеха по-голяма яснота за нематериалната,  духовна сфера и
наблюдаваха този нематериален свят. Изречението на Исус:
"Небесното царство е във вас", не беше тълкувано като символ,
а беше идентифицирано в конкретната реалност, която човекът
можеше да изживее непосредствено.
В миналото съществуваше убеждението, че човек е преди
всичко "духовно същество", както и, че в заобикалящата
природа съществува духовното. Нека да възвърнем това
измерение на живота, без което рискуваме да се превърнем в
машини, в обекти, а не субекти в този свят и неговата история.
Да има човекът съзнанието за "свръхчувствителността" (т.е.
това, което е недоловимо от физическите сетива) е
предпоставка за разбирането на човешката реалност. Според
този възглед, човекът не може да намери пълнотата си  и от там
истинското щастие, ако не разбере цялата съществуваща
реалност и собствената си духовна същност.
Съвременният човек изживява такова разцепление в себе си,
което причинява невроза, депресия и страхове напълно
непознати за нашите предци.
Църковните празници, като тези на светиите, на ангелите, на
архангелите, но също празниците в които възпоменаваме
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събитията свързани с Исус, Неговото раждане или Неговото
Възкресение, ако ги изживяваме в тяхната пълнота е отговор
към всички тези науки и идеологии, които се основават само
върху материалното.
Ако сега спираме нашето внимание върху Ангелите и
Архангелите и ги честваме ние показваме невидимото лице на
тварите.
Празнувайки ги в същото време признаваме нашата най-
великодушна част, тази, която е „подобие и образ“ на Бога:
нашата душа, която Бог свърза по чудесен и чуден начин с
друго, т.е. с тялото, за да бъдат двете едно цяло.
Защото в себе си носим великото чудо за единение и връзка
между духовното и материалното, без да унищожаваме нито
едното нито другото, точно обратно да ги почитаме като
творческо дело на Бога, като велик дар от Него.
Тази пълнота която живеем в себе си поради връзката между
материя и дух, тяло и душа, силната връзка между невидимия и
видимия свят, сътворени от същия всемогъщ Бог, така както го
изповядваме във веруюто: „вярвам в един Бог Всемогъщия
Отец, Творец на небето и на земята и на всички видими и
невидими неща“.
Тази връзка, която за нас човеците става помощ за нашето
спасение, чрез ангелите, които постоянно ни защитават и ни
пазят, подкрепят ни и ни ръководят.
Тази връзка между човечеството и ангелите, на които Бог даде
важни задачи,  да съобщават на хората за идването на Син
Божии между нас, чрез известяването на Архангел Гавраил; да
водят човека по пътищата на спасението чрез действието на
архангел Рафаил; да бъдем защитени от светия Архангел
Михаил в борбата, която води дявола срещу нас, за да ни
отдалечава от Бога, както направи с Адам и Ева.
Ангелите са там в небето още от сътворението и през цялата
история на спасението, като възвестяват отблизо и от далеч
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това спасение и служат за осъществяването на божественото
намерения. Но ангелите са и тука на земята до нас.
От зачатието до смъртта човешкия живот е обгърнат от тяхната
охрана и застъпничество. Всеки вярващ има до себе си един
ангел като пазител и пастир, за да го води в живота. Още тук на
земята християнския живот участва с вярата в щастливото
общество на ангелите и на хората, съединени в Бога.
Нека тогава Архангел Гавраил да продължава да известява
добрата новина, та всеки човек, като Мария, да приеме в себе си
Спасителя. Нека Архангел Рафаил да ни ръководи по
правилния път на вярата така както направи с младия Тоби и да
ни помогне да преодоляваме трудностите на живота. Нека
Архангел Михаил да ни защитава от дявола и от неговите
изкушения, за да бъдем винаги верни и силни във вярата в Онзи
Който даде живота си за нас, нашия Спасител и Изкупител
Исус Христос и да пеем винаги с всичките ангели: „Слава във
висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля“.
Скоро ще започне юбилейната година на Милосърдието, ще
празнуваме тържеството Рождество Христово: дали ще
изживеем максимално тези събития, зависи от “обема” на
нашия духовен живот и от “тежестта”, която той има в нашето
ежедневие. С една дума дали вярваме че, “не само с хляб ще
живее човек, но с всяко слово Божие”.
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Отец Валтер Горра

13 декември: ще отворим
Святата Врата,

“Вратата на Милосърдие”

За първи път през една Юбилейна
Година на Католическата Църква, ще
има толкова много “Свети Врати”, по
целия свят. Тази юбилейна година на
Милосърдието по думите на Папата,
има една ясна посока: “Има моменти,
когато сме призовани по един още по-
силен начин да съзерцаваме Божието
Милосърдие, за да станем един деен

знак на действието на Отца. Поради това представих на
Църквата една юбилейна година на Милосърдието, като едно
благоприятно време за Църквата, за да може да даде по-силно и
по-дейно християнско свидетелство. Светата година ще се
открие на 8 декември 2015 г., тържество на Непорочното
зачатие на Света Дева Мария. Този литургичен празник ни
представя начина, по който действа Бог, още от зората на
нашата история. След грехопадението на Адам и Ева, Бог не
пожела да остави човечеството само, да се бори отчаяно със
злото. За това е промислил и е пожелал Мария да бъде „света и
непорочна в любовта” (виж Еф.1,4), за да стане Майка на
Изкупителя на човешкия род. Изправен пред тежестта на греха,
Бог отговаря с пълнотата на прошката. Милосърдието ще бъде
завинаги по-голямо от всеки грях, и никой не ще може да
постави граници и да ограничи Божията любов, която прощава.
На празника на Непорочната зачатие ще имам радостта да
отворя светата врата. Тя ще бъде през юбилейната година една
Врата на милосърдието, и всеки, който ще премине през нея,
ще може да почувства Божията любов, която утешава, прощава
и дава надежда. През неделята, която идва непосредствено след
празника, Трета Предколедна Неделя на Адвента, ще се отвори
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и светата врата на Катедралата на Рим, в базиликата „Сан
Джованни ин Латерано”. След това ще се отворят светите врати
и в останалите папски базилики. В същата неделя, определям,
във всяка една поместна Църква (Епархия), в Катедралата,
която е Църквата-майка за верните от цялата Епархия, или в
кон-катедралата /втората Катедрала/ или в някоя друга църква
от особено значение за дадената Епархия, да се отвори през
цялата юбилейна света година една Врата на Милосърдието. По
избор на епархийния Епископ (ординарий на мястото) тази
Врата би могла да бъде отворена също и в едно светилище, цел
на поклонниците, които често пъти на тези свети места са
докосвани в сърцата си от Божията благодат и намират пътя за
своето обръщане към Бог. Следователно всяка поместна Църква
(Епархия) ще бъде пряко увлечена да живее тази свята година
като един изключителен момент на благодат и на духовно
обновление. Юбилеят ще бъде празнуван  както в град Рим,
така и във всяка една поместна Църква (Епархия) като осезаем
знак на общението на цялата Католическа Църква” (Папа
Франциск, Папска Бола за Юбилея “Лицето на милосърдие –
ЛМ”,3).
Така и в нашата Епархия Църквите избрани от Епископа ще
има три Врати на Милосърдието: във Варна (църквата
Непорочно Зачатие на Дева Мария), в Плевен (църквата Дева
Мария от Фатима), и в Русе (църквата Свети Павел от Кръста).
За Варна и Плевен е избрана датата събота 12 декември, докато
при нас датата на откриването е неделя 13 декември.
Причината  за тази Юбилейна Година, Папа Франциск
разкрива с тези думи: “Исус Христос е лицето на милосърдието
на Отца. Тайната на християнската вяра изглежда, намира своя
синтез в тази дума. Тя е станала жива, осезаема и е достигнала
своя връх в Исус от Назарет. Отецът, „богат на милост” (Еф
2,4), след като откри името Си на Мойсей като „Бог
човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и
истински” (Из 34,6), не е преставал да ни открива по различен
начин и в различно време на историята Своята Божествена
природа. В „пълнотата на времето” (Гал 4,4), когато всичко бе
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подготвено за Неговия спасителен план, Той изпрати Своя Син,
роден от Дева Мария, за да ни открие пълнотата на Своята
любов по един окончателен начин. Който вижда Него, видял е
Отца (виж Йоан 14,9). Исус от Назарет със Словото си,
извършените жестове и с цялата Си личност открива Божието
Милосърдие.
Ние имаме винаги нужда да съзерцаваме тайната на
Милосърдието. Тя е извор на радост, на спокойствие и на мир.
Тя е също условието за постигане на спасение. Милосърдие:
това е словото, което открива тайната на Света Троица.
Милосърдие: това е последният и върховен акт  на Бог, с който
Той идва да ни посети. Милосърдие: то е фундаменталния
закон, който пребъдва в сърцето на всеки човек, когато той
гледа с искрен поглед брата си, когото среща по пътя на
живота. Милосърдие: това е пътя, който свързва Бог с човека,
за да може сърцето да се отвори за надеждата, че ще бъдем
обичани завинаги, въпреки ограниченията на нашата
греховност и окаяност” (ЛМ, 1-2).
Архитравът, който крепи живота на Църквата е милосърдието.
Всичко в пасторалната й дейност трябва да бъде белязано от
нежността, с която се отправя към вярващите; нищо от Нейното
благовестие и свидетелство в света не може да бъде лишено от
милосърдие. Доколко ще повярват на благовестието на
църквата, зависи от това доколко ще намерим правилния път на
милосърдната и състрадателна любов. Църквата „живее с едно
неугасващо желание да предлага милосърдие”. Може би от
дълго време забравихме  да живеем и да посочваме пътя на
милосърдието. От една страна съществува изкушението да
претендираме винаги и единствено за справедливостта, като
забравяме, че тя е първата, необходима и незаменима стъпка,
но Църквата има нужда да продължи отвъд справедливостта, за
да достигне до една по-възвишена и стойностна цел. От друга
страна е много тъжно да се види как опита от даване и
приемане на прошката в нашата съвременна култура става по-
разреден, по-рядък. Дори сме стигнали до там, че самата дума
„прошка” понякога изчезва от живота ни. Без свидетелството
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на прошката остава само един безплоден живот, който сякаш ни
пренася в едно пусто място, в една пустиня. Отново дойде
момента в Църквата да се ангажираме с радостното благовестие
на прошката. Това е времето на завръщане към стойностното, за
да се ангажираме със слабостите и трудностите на нашите
братя. Прошката е една сила, която възкресява за нов живот
човека и влива куража, с който да гледаме с надежда към
бъдещето.
Не можем да забравим великото поучение, което Свети Йоан-
Павел Втори ни даде със своята втора енциклика „Dives in
misericordia”, която бе напълно неочаквана за времето си, и
много бяха изненаданите от главната тема на тази енциклика.
Желая да припомня две изречения от нея. Преди всичко, светия
Папа изтъква забравата на темата за милосърдието в нашата
съвременна култура: „Съвременният начин на мислене, може
би повече от миналото, изглежда да се противопоставя на
милостивия Бог и се стреми още да изтласка от живота и да
отстрани от сърцето на човека самата идея за милосърдие.
Думата и понятието за милосърдие, изглежда, че поставят в
затруднение човека, който благодарение на големия скок в
науката и техниката, непознат досега в човешката история, е
станал господар, който е подчинил и завладял земята /виж
Бит.1,28/. Такова владение над земята, разбирано понякога по
едностранчив и повърхностен начин, изглежда, че не оставя
място за милосърдие…..Поради това, в днешната ситуация на
Църквата и на света, много хора и много среди, водени от една
жива вяра се обръщат, бих казал, по един спонтанен начин към
Божието милосърдие”. Освен това, Свети Йоан-Павел Втори, по
следния начин мотивира важността от известяване и
свидетелстване на милосърдието в съвременния свят: „То е
ръководено от любовта към човека, към всичко онова, което е
човешко, и което според виждането на много наши
съвременници, е застрашено от една страшна опасност. Тайната
на Христос…ме задължава да възвестя милосърдието като
милосърдна любов на Бог, открито ни в същата тайна на
Христос. Тя също ме задължава да бъда отново призован към
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това милосърдие и да го измолвам, в този труден, критичен
момент от историята на Църквата и на света”. Това негово
поучение е повече от актуално и заслужава да бъде прието
отново през светата година. Да приемем отново неговите слова:
„Църквата живее един истински живот, когато изповядва и
провъзгласява милосърдието – най-чудния характерен белег на
Твореца и Изкупителя, и когато води човеците към изворите на
милосърдие на нашия Спасител, с които Църквата разполага и
щедро предлага”.
Църквата има мисията да благовести Божието милосърдие, то е
пулсиращото сърце на Евангелието, чрез което трябва да
достигне до сърцето и ума на всеки човек. Христовата Невеста
като подражава на Христа, приема Неговия начин на живот,
Който е приемал всички, без изключение. В нашето време,
когато Църквата е ангажирана в новата евангелизация, темата
за милосърдието изисква да бъде предложена с нов ентусиазъм
и с една обновена пасторална дейност. Определящо е за
Църквата и за достоверността на Нейното известие, Тя да живее
първа и да свидетелства Божието милосърдие. Нейният език и
жестовете й, трябва да предават милосърдие, за да проникне в
сърцата на хората и да ги провокира да намерят отново пътя за
връщане в дома на Отца.
Първата истина на Църквата е Христовата любов. Тази любов,
която стига докрай, до прошката и даряване на живота, зове
Църквата да стане служителка и посредница на любовта за
всеки човек. Между впрочем, там, където Църквата присъства,
там трябва да се вижда милосърдието на Отца. В нашите
енории, общности, сдружения и движения, там, където има
християни трябва да има един оазис на милосърдие, който да е
достъпен за всеки.
Желаем да живеем тази юбилейна година в светлината на
словото на Господа: милосърдни като Отца. Евангелистът ни
предава поучението на Исус, Който казва: „И тъй, бъдете
милосърдни, както и вашият Отец е милосърден” (Лк 6,36).
Това е една програма за живот, толкова ангажираща, колкото е
богата на радост и мир. Заповедта на Исус е към всички, които
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слушат Неговия глас (виж Лк 6,27). За да бъдем милосърдни,
на първо място трябва да слушаме Божието Слово. А това
означава да си припомним важността на мълчанието при
размишляване на Словото, Което ни се провъзгласява. По този
начин е възможно  да се съзерцава Божието милосърдие, и да
се приеме като наш начин на живот.

Зазиданата Света врата бе отворена за
Юбилейната година на милосърдието

Подготовката за Светата Година на Милосърдието е в разгара
си в Рим. На 16 ноември бе свалена стената на първата Света
врата. Става дума за Светата врата на Майката на всички
църкви, катедралната църква на Рим „Сан Джовани ин
Латерано“.
„Recognitio“ представлява решаващата стъпка преди началото
на една Света Година, както обясни папският церемониер
монс. Гуидо Марини. Светите врати са отворени само през
юбилейните години и след края им отново биват зазиждани,
заедно с бронзова касета, в която се пази ключа от вратата.
Влизането в папската базилика през Светата врата е част от
получаването на пълната юбилейна индулгенция, която Папата
дава за Светата Година. Касае се за извънредно средство на
благодат, дарявано на хората чрез Църквата. Юбилейната
индулгенция може да бъде получена при обичайните условия.
Особеното в нея е посещението на определени църкви в Рим.
Последно Светата врата на Латеранската базилика бе отворена
през Юбилейната 2000 година, а преди това през Светата
Година на Изкуплението през 1983 г. Първата официална Света
Година е проведена през 1300 година. Преминаването през
Светата врата подчертава важността на влизането в църква.
Църковната врата, до която обикновено се стига с изкачването
на едно или повече стъпала, символизира прехода от земния
свят в Божия дом.
В следващите няколко дни ще бъдат освободени също
зазиданите Свети врати на другите три папски базилики – „Св.
Петър“, „Санта Мария Маджоре“ и „Св. Павел извън стените“.
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Сестра Терезита

Бутилка с вода

В един супермаркет имаше една бутилка с
вода, която беше голям егоист. Искаше винаги

най-хубавото за себе си: най- доброто място на рафта, най
красивия етикет, да бъде по- бистра и прозрачна, да бъде на
първия ред. Не правеше никога нищо за някого и никога не и се
случваше да даде нещо свое на другите.
Един ден един клиент я взе за да я купи. Сложи я в количката и
я отнесе в къщи. Бутилката беше много раздразнена. Не искаше
да остави рафта и своето място на друга бутилка. Докато беше
така сърдита, някой реши да я отвори, за да пие от водата, която
съдържаше. Много ядосана тя се възпротиви. Не искаше да
даде своята вода на никого. Колкото и усилия да полагаха, не
успяваха да я отворят и тогава я върнаха в магазина. Сложиха я
отново на рафта и тя с помощта на лактите се настани на най-
хубавото място. Беше отново на първия ред, за да и се
възхищават всички, които минават.
Но естествено я купиха отново и отново се случи същото нещо.
Не успявайки да я отворят, я върнаха на нейното място. Така
тази бутилка прекарваше ден след ден между отиване и
връщане. С течение на времето нейната вода се развали.
Продавачите, виждайки нейния лош вид си дадоха сметка, че не
е годна за пиене. Взеха я и я сложиха в кофата за боклук.
Тази бутилка не беше послужила за нищо. На никого не беше
дала своята вода, за да утоли жаждата му. Беше твърде късно.
Покрита с боклук до гърлото, се оплакваше от случилото се, но
вече не можеше да промени своето поведение. Много късно си
беше дала сметка, че всичко, което не се случва навреме е
осъдено на гибел.

Ти също, не забравяй, че не е достатъчно да дадеш това, което
имаш,а трябва да даваш самия себе си, за да останеш накрая с
пълни ръце!!!
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Десислава Георгиева
Емилия Големанова

Храмов Празник

На 17 октомври отбелязахме
патронния празник на катедралата „Св.Павел от Кръста“ и 200-
годишнината от основаването на Конгрегацията на сестрите-
пасионистки.
Тържествена литургия беше отслужена в католическата
катедрала „Св.Павел от Кръста”, в която взеха участие епископ
Петко, свещеници и сестри от епархията, много гости.

Специално участие взеха и децата - възпитаници на детския
център „Вяра, Надежда и Любов“ към църквата, което е
първото в България училище, основано в лоното и с подкрепата
на католическата църква и сестрите - пасионистки..
Тържеството бе открито с шествие на децата, които внесоха
воали в пет различни цвята, символизиращи петте континента,
в които присъстват сестрите - пасионистки днес.

В началото на литургията бяхме запознати с живота и
дейността на основателката на Конгрегацията на сестрите -
пасионистки на св. Павел от Кръста - маркиза Мария
Магдалена Фрескобалди – Каппони.

Раните, които носи в сърцето си от загубата на дъщерите и
съпруга си правят Мария Магдалена Фрескобалди по-
чувствителна към страданието на другите, особено към жените
станали жертва на насилие и проституция. Първо започва да ги
посещава в една от флорентинските болници. Грижи се за
техните телесни и духовни нужди. Помага им да открият от
ново 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 някои от тях изявяват желание
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да водят по-задълбочен духовен живот и да се посветят на Бог,
живеейки в монашеска общност. Обръщат се с молба към
Мария Магдалена, която чувстват като духовна Майка, да им
напише конституции (правила), според които да живеят. Тя,
базирайки се върху правилата на монахините - пасионистки,
написани от св. Павел от Кръста, създава конституциите на
сестрите -пасионистки. Маркиза Каппони полага началото на
този монашески орден на 17.03.1815 год., в момента, в който
първите сестри полагат 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 г. във Флоренция.

Създаден през 1815 г. във Флоренция (Северна Италия),
орденът се разраства, като през 1919 г. 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 (1989), Панама и Полша
(1990), Парагвай (1991), Боливия (1994), Танзания (1995), Корея
(1996), България и Еквадор (1999), Австралия (2000), Нигерия
(2003), Кения (2010) и Пуерто Рико (2011).

Днес обществото на  Сестрите -пасионистки наброява около
1000 сестри, които присъстват на всички континенти по света.
Произхождат от 34 държави и служат на Бога в 27 страни.

Следва вълнуващо изпълнение на „Кирие” от Калиния, най-
голямата от групата за предучилищна подготовка.

Тържествената проповед изнесе отец Яцек от енория
„Непорочно зачатие на Дева Мария“ от град Варна. Тя беше
посветена на Божията мъдрост и любов. Но какво е Божията
мъдрост за човека? „Целта на Бог е да ни спаси“, каза о. Яцек,
„да ни даде живот вечен“. Бог ни обича и желае да получим
вечен живот. Затова Той пожертва собствения си Син и го
прикова на кръста заради нашите грехове. Очиствайки нашите
грехове, Бог ни дава възможност да се почувстваме като
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наистина възлюбени Божии чеда, толкова ценни, колкото и
самият Исус Христос. И затова като гледаме на живота като
пътя на спасението, всички риторики, всички мъдрости
човешки, всички титли и научни постижения гаснат. За Бог
няма значение дали си професор или шофьор, а дали обичаш,
дали приемаш тази Божия любов, която е дадена всекиму.
Затова св. Павел показва „кръста“ като пътя на любовта, пътя
на който ние сме поканени, който е автентичен и не свършва. И
макар светът да се променя, има нещо, което не се променя –
Божията любов. Божията любов, която изтича от Кръста. За
тази любов, която е постоянна, говори и Исайя в първото
четиво. Но Бог ни говори за нея и днес и то на разбираем за нас
език. Така например Той покани св. Павел от Кръста, св.
Франциск и основателката на ордена на пасионистките – Мария
Магдалена Фрескобалди – Каппони да съобщават за тази
Негова любов и те откликнаха на този Божи призив. Хората
тогава и хората днес, които нямат тази любов страдат, защото
се нуждаят от любов, а я нямат. И както Исус казва в днешното
Евангелие от Матей, те са „тъжни и изнурени“. Но смисълът на
Евангелието днес е не това, че хората са тъжни, изморени и
притеснени, а смисълът е в това, че Исус прати своите ученици
по света и им каза „Идете и проповядвайте царството Божие“.
Какво означава да проповядваш Божието царство – означава да
бъдеш радостен, щастлив.

Проповедта продължи с участието на Ана, от енорията във гр.
Варна, която представи на всички нас лично свидетелство за
проявената Божия любов към нея и промяната, която настъпва
в нейния живот, след като тя открива Исус Христос. Исус й
дава нов живот, живот с Него.

О. Яцек продължи своята проповед, уверявайки ни, че всички
ние сме посланици на Божията любов. Бог се нуждае от всички.
Той ни възлюби и днес ни изпраща да бъдем Негови радостни
свидетели, изпълнени с надежда, защото няма полза от тъжни
християни. Те са антисвидетелства. Днес ние също сме
призвани, също сме дарени с Божията любов и подкрепа. В
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нашите страдания и житейски проблеми не сме сами, а Исус е
до нас и ни води по пътя на спасението. Ако повярваме в това,
ще бъдем щастливи, спокойни и радостни хора. Като
заключение, о.Яцек каза: „Живейте това, бъдете свидетели,
пророци в днешно време, тук и сега.“

Децата взеха активно участие и по време на молитвата на
даровете, носейки:

- знака на Конгрегацията на пасионистите – израз на надеждата,
че тези които го носят ще бъдат свидетели на Божията любов,
носители на мир, добро и прошка;

- запалени свещи, които представляват петте континента, в
които пламъкът на вярата никога да не угасва, да бъде
поддържан от нашето свидетелство и от нашата любов;

- географските карти на петте континента, където днес работят
и свидетелстват Христовата любов сестрите - пасионистки.

- хляб и грозде – вечните плодове на майката земя, които
благодарение на Божията любов, днес пак ще станат за нас
храна за вечен живот, даваща ни сила и вяра да се трудим и
молим.

Тържествената литургия завърши с благодарност на о. Валтер
към всички нас, към свещениците и гостите от другите енории
и особено към децата от детския център, които със своето
участие направиха този празник много цветен, радостен и
изпълнен с много усмивки.


