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Отец Валтер Горра

Грехът и Милосърдието
“Що е човек, та го помниш, и син
човечески, та го спохождаш? Понизил
си го с малко нещо спроти Ангелите:
със слава и чест си го увенчал”: този
въпрос си задаваше човека преди
почти три хиляди години. Точно този въпрос и ние си задаваме
и днес, макар че ни е по-трудно да отговорим положителено,
вероятно защото си задаваме този въпрос, не във връзка с Бога,
както беше едно време.
Макар че този въпрос за нас би трябвал да бъде още поблагодатен, в смисъл че Бог дори даде Своя Син в жертва за
нас: “Какво е човек, че дори ти си дал Своя Син за него?”,
“какво е човек в очите на Бога?” “какво съм аз за Него?”.
Колко сме ценни за Бога! Както, са ценни децата за родителите
си, които дават всичко от себе си за тях.
Пред очите на Бога ние сме всичко за Него: само по този начин
можем да разберем защо Той даде в жертва дори Своя Син. И
Самия Син ни сложи на по-високо ниво от Себе Си, готов да се
жертва за нас!
Когато говорим за Бога, за да придобием представа за Него,
използваме човешки образи и черти, с които Го изобразяваме и
Го сравняваме. Верни тогава са думите в Библията:
когато Бог се представи като майка за човека “Ще забрави ли
жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но,
ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя” (Исаия 49,15);
или когато Бог се представи като младоженец и човекът като
невярна съпруга която “ще се впусне подир любовниците си,
ала не ще ги догони; ще ги търси, ала няма да ги намери и ще1

рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж; защото
тогава ми беше по-добре, нежели сега…” но Бог остава верен
на нея “И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за Себе
Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе
Си във вярност” (виж Осия 2); или образът на пастира със
стадото си “;
или когато Бог се представи като добрия пастир за своето стадо
“Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за
овците; а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са
негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът
разграбя и разпръсва овците” (Йоан 10,11-12);
или още когато Бог се представи като милосърден Баща “Не
след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в
далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше
разпътно… И стана, та отиде при баща си. И когато беше още
далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли
се на шията му и го обцелува… докарайте и заколете угоеното
теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше,
и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се
веселят” (Лука 15,20.23-24).
И с много други човешки образи и примери Библията ни
представя Бог за да имаме представа за Него. Верни са тези
думи, но Бог е много повече отколкото това, което можем да
говорим за Него с човешки думи.
Йоан в своето първо послание пише: “И ние познахме любовта,
която Бог има към нас, и повярвахме в това”. Но после за да
бъде разбран още по-добре, добавя тези думи: “Бог е
любов” (1Йоан 4,16а). И така казва нещо повече за Бог.
Колкото и да искаме да говорим за Божията Любов, ние не
можем да я обясним напълно с нашите думи. Защото Бог не
само обича, но Той е Любов, истинската Любов, чиста Любов.
И не може да бъде друго, не е друго освен Любов.
Следователно човекът ще опознае Любовта, когато намери Бог.
Ето защото Йоан добавя тези думи: “и който пребъдва в
любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него” (1Йоан 4,16б).
Но най великия израз на Божията Любов е това: “В това се
състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби
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и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите
грехове” (1Йоан 4,10).
Добре е през тази юбилейна година на Божието Милосърдие да
четем всеки ден от първото послание на свети Йоан апостол.
Дори можем да го приемем като едно от задълженията си за
тази година.
Бог, Който е Любов, създаде човека с любов и за любов. Ти, и
всеки човек, е плод от Божията Любов.
Юбилейната Година на Божието Милосърдие има за цел да
открием Бог-Любов. Нищо друго не трябва да правим през тази
година. Да открием Любовта. Човекът, който открива БогЛюбов открива истинския човек. Йоан го изразява така:
“Любовта у нас се затуй усъвършенства, за да имаме
дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в
тоя свят” (1Йоан 4,17).
По напред, в страниците на този бюлетин, ще намирате
статията на отец Салваторе, неговата проповед проведена за
тържеството на Непорочно Зачатие на Дева Мария в Ореш.
Свързана е силно с тази тема, защото Бог дава изцяло Себе Си
за нас, за да се върнем в истинското си състояние, така както
Бог ни създаде: “както и ни избра чрез Него, преди да се свят
създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов” (Еф
1,4). Тази привилегия не е само за блажената Дева Мария, но е
за всеки човек, за тебе и за мене.
Бог ни дава своите инструменти за да достигнем това
оригинално състояние на човека: чрез тайнството Кръщение,
чрез тайнството Евхаристия, чрез тайнството Изповед с
помощта на индулгенциите, които, получаваме през
определено време, чрез Църквата, Тяло Христово, всеки
кръстен може да получава за себе си или за други хора, живи и
умрели. (по темата за индулгенцията ви моля да четете от
Катехизиса на Католическата Църква страниците от 1471 до
1479).
Както Епархийният Съвет реши през 2014г., миналата година
разгледахме Тайнставата на Въведението (Кръщение,
Миропомазание и Евхаристия) и тази година ще разгледаме
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Тайнствата на Излението (Изповед и Елей на болните). Много е
подходящо тази година на Милосърдието да спрем нашето
внимание върху тези две Тайнства.
“Грехът присъства в историята на човека; напразно бихме се
опитвали да го пренебрегнем или да даваме на тази мрачна
реалност някакви други имена. За да се опитаме да разберем
какво представ-лява грехът, трябва най-напред да познаем
дълбоката връзка на човека с Бога, защото извън това
отношение „злото на греха не се разкрива в истинската си
същност на отказ и противопоставяне на Бога, като продължава
да тегне върху живота на човека и историята” (ККЦ 386).
В противовес на тази ужасна реалност е реалността на
Изкуплението: “Като отдава Своя Син заради нашите грехове,
Бог показва, че неговият замисъл за нас е замисълът на
благосклонната любов, която предшества всяка заслуга от
наша страна: В това се състои любовта, че не ние
възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да
стане умилостивение за нашите грехове (1Йоан 4,10). Но
Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за
нас, още когато бяхме грешни (Рим 5,8). Тази любов не прави
изключение.
Исус
припомня
това
в
края
на притчата за изгубената овца: „Тъй и вашият Отец
Небесен не иска да загине ни един от тези малките" (Мт
18,14). Той потвърждава, че ще даде душата си откуп за
мнозина (Мт 20,28). "Мнозина" не означава някакво
ограничаване, а само противопоставя целостта на
човечеството на единствената Личност на Изкупителя,
който се предава, за да го спаси. Църквата, следвайки
апостолите, учи, че Христос е умрял за всички без
изключение. Няма, не е имало и не ще има дори един човек,
за когото Христос да не е страдал” (ККЦ 604-605).
Откриването на божествената любов в Христа показа
едновременно умножаването на злото и преизобилието на
благодатта: “Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в
голямо изобилие” (Рим 5,20).
От Папската Була “Лицето на Милосърдието” на Папа
Франциск четем: “Типично е за Бог да бъде милостив,
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милосърден, точно в това се вижда Неговото всемогъщество”.
Думите на Свети Тома Аквински показват как Божието
Милосърдие не е знак на слабост, но по-скоро качество за
Божието всемогъщество. Поради това, Литургията, в една от
своите древни колекти (общи молитви) ни приканва да се
молим така: „О Боже, Който откриваш Своето всемогъщество
преди всичко с милосърдието и прошката”. Бог ще бъде
завинаги в историята на човечеството Онзи, Който е
присъстващ, близо до нас, предвиждащ, свет и милостив.
„Търпелив и милостив” – това е едно двойно име на Бог, което
често пъти срещаме в Стария завет, с което се описва Божията
природа. Неговото битие, да бъде милостив, намира конкретен
израз в толкова събития от историята на Спасението, където
Неговата доброта взема надмощие над наказанието и
унищожението. Псалмите, по особен начин, ни представят това
величие на Божието действие: „Той прощава всички твои
беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя
живот, увенчава те с милост и щедрости” (Пс.102,3-4). По един
още по-недвусмислен начин, един друг Псалм ни представя
конкретните знаци на Милосърдие: „Господ отпуща
затворници, Господ отваря очите на слепи, Господ изправя
прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришълците,
поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците
проваля” (Пс 145,7-10). И накрая ето, други изрази на
псалмопевеца: „Господ изцерява съкрушените по сърце и
лекува техните скърби…Господ въздига смирени, а нечестиви
унижава доземи” (Пс 146,3.6). С една дума, Божието
милосърдие не е някаква абстрактна идея, а една конкретна
реалност, с която Той открива Своята любов, а тя е любовта на
един баща и на една майка, които се вълнуват до дълбините на
душата си от своето дете. Наистина по този повод можем да
определим тази любов като сърдечна любов. Тя се ражда от най
-съкровената интимност като едно дълбоко чувство,
естествено, сътворено с нежност и състрадание, със
снизхождение (индулгенция) и прошка.
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Отец Салваторе Фрашина

Непорочно Зачатие
на блажена Дева Мария:
привилегия само за нея ли е?
Скъпи братя и сестри,
колко е хубаво, че днес сме събрани
всички тук, в Божият дом за да славим
Господа, защото ни е дарил
една
Майка, Неговата Майка : Мария, която днес почитаме като
Непорочно Зачатие, Тази която е родена без следа от
Първородният грях.
Този днешен празник се нарича „ Непорочно Зачатие на
Блажената Дева Мария“, тоест зачатието на Блажената Дева
Мария, станало без грях, ето защо тя самата е Непорочна, без
петно.
Мария, според Божията воля, се е родила със същата
добродетел като Адам и Ева. Това е огромна привилегия,
защото ние знаем , че преди те да извършат Първородният
Грях, от който всички ние носим петното, което е премахнато с
нашето Кръщение, те общуваха с Бог в Рая, слушаха неговият
глас, гледаха неговият лик, вслушваха се в съветите Му, но в
момента когато останаха сами, сатаната се възползва, за да ги
изкуши да направят това, което Бог им беше забранил, и така
извършвайки този първи грях, те се почувствали осквернени, и
открили че са голи, и по тази причина са се скрили от Бога… и
след това знаем всички какво се случва.
Няма да разискваме сега, дали вината е на жената или на мъжа,
защото и двамата са виновни: тя, защото е слушала и повярвала
на дявола, той защото е повярвал на тази, която след като
извършва греха, самата тя става изкушение.
Като размислим, разбираме че и с нас е така: когато направим
6

нещо, което не е добро, и имаме някой който е до нас, искаме и
той да участва, така се получава, че и двамата грешим. Ето един
пример. Както често казва Папа Франциск, клюките често се
разказват между двама души, но това не спира до тук, и след
това, тези двама срещат други с които говорят отново, и
другите също попадат в примката.
Така първо Ева среща сатаната. Тя първа е и изкушена и носи
тежестта на този грях, който не е толкова, че е яла от плода, но
поради желанието да бъде като Бог, същият грях, поради който
сатаната, бидейки Ангел е бил изгонен за винаги от Рая. Без
възможност да се върне отново там.
Бог тогава обяснява на Ева, че след като една жена е послушала
неприятеля, друга жена ще го победи и смаже, и ето че с
раждането на Мария, се родила Тази Която ще направи това.
За това Мария трябваше да има това изключително право:
трябваше да бъде в същото състояние на Ева преди греха:
непорочна.
Това ни казва, че и Мария като Ева не беше имунизирана срещу
изкушенията на дявола, за това и Тя би могла да сгреши, ако не
е била будна и внимателна. Никой не знае колко пъти е била
изкушавана, особено в най-важните и най-трудните моменти на
своя живот.
С Празненството което чествахме на 21 ноември, тоест
Въведение Богородично, възпоменахме малката Мария, която
водят в Храма в Йерусалим за да бъде посветена на Бога и
обучена в Светото Писание, за да опознае по-добре Бог и да
бъде единна с Него чрез молитвата.
Светото Писание беше нейната прехрана. Чрез Писанието Бог и
говореше и чрез размишленията върху Божието Слово,
достигаше до молитва и до диалог, чрез който действието на
Светият Дух ставаше общение и единство с Бог, ето защо във
всичко което Тя правеше, действаше Бог.
Това не означава, че всичко вървеше без пречки и трудности, не
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трябва да забравяме че Адам и Ева също бяха с Бог и Той ги
обучаваше, но в момента в който бяха свободни господари на
Рая , ето че се вмъква изкушителя.
Така беше и с Мария. Когато изтекъл периода на обучение в
Храма, Тя се завърнала в своя дом, във всекидневният живот,
който нямаше нищо общо с живота в Храма: вършеше различна
домашна работа и всичко което е характерно и за нас в
ежедневието.
Но как успя Мария да не отстъпи пред изкушенията? Казахме
го преди малко. Чрез надзираване над Себе Си, задълбочено
четене на Светото Писание и чрез своя съкровен диалог с Бога
– (молитвата) – успяваше да разпознае змията и да каже не.
В момента когато Ангелът пристигна при Нея, смутената от
думите на Гавраил Мария, мислите ли,че не беше изкушена да
отговори не, или нещо друго? Неприятеля беше в Рая, а не
можеше ли да бъде и в дома на Мария, готов да нанесе удар
върху Тази, Която винаги се държеше далеч от него? Намираме
го и в Гетсиманската градина да изкушава Исус!
Какви ли мисли са и минавали през ума в тези безкрайни
мигове?
Можем да кажем, че този дом беше в едно Раят и
Гетсиманската градина за Мария.
Да каже „да“, би довело до една цялостна промяна на Нейният
живот, но ето, че след краткият и напрегнат разговор с Божият
пратеник Гавраил, Тя продължава да е вярна, и Нейният
отговор е: „ Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата
ти“! Тя казва „ДА“ на Бога.
От този момент се променя Нейната история и тази на
Човечеството, и древната змия е смазана от тази малка но
величествена дума, ДА.
Представям си момента в който Мария е казала Да, как се е
отворил един процеп в Рая, разтваряйки вратата на
Човечеството, която беше затворена след като Адам и Ева бяха
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изгонени, и в същият момент мисля, че се е случило едно
голямо земетресение което е разтърсило недрата на
преизподният Ад, където обитават дявола и неговите
последователи.
Това се е случило в един неуловим за човека миг, който е
разтърсил сатаната, във всяка частица от която е съставено
неговото същество, ужасен, защото неговото поражение е
следствие от действието на една жена, която казва свободно
своето "Да” на Бога. Мария е новата Ева, тази която със своята
непосредственост и смирение преобърна историята в която,
самият Бог в Исус стана човек.
Ето Непорочната! Тази която постоянно бдеше над Своя
живот, да не би и най- малкото изкушение да й навреди.
Непоквареността на Непорочната Дева обуславя това, към
което всички трябва да се стремим.
И днес, през този празник, именно от Мария можем да се
поучим. Как?
Преди всичко да усещаме желание към Бога: да го опознаем, да
му служим и да сме в едно с Него както беше Мария.
Някой може да не се съгласи и да каже: Тя е Непорочна !Тя е с
привилегии!
Питам ви защо, ние не сме ли с привилегии? Разбира се че да!
Получили сме вярата, чрез която нашите родители, или ние
самите пожелахме да бъдем кръстен, и в момента когато
получихме Кръщението, казвайки нашето „Да”, или за нас го
казаха нашите родители, от нас беше премахнат Първородния
грях и ние също станахме непорочни, а знакът на белите
одежди, с които ни облякоха тогава, означава точно това.
Прекалено силно казано ли е това? Не вярвам! Това е нашата
вяра и тази е привилегията дадена ни от Бога.
Разликата с Мария е във факта, че Тя нямаше дори и минимална
следа от Първородният Грях, нито имаше желание да греши
или да наруши, както правим ние, и точно това ни води да
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изпадаме в различни ситуации, които с нашите разсъждения и
с нашите дела, ни отдалечават от Бога.
Това което трябва да правим ние, е да бъдем внимателни и
верни, за да не бъдем победени от неприятеля, като започнем от
най-малките неща, без да оставяме за утрешният ден бдението
върху себе си.
Да бъде за наш пример будността на Мария, винаги внимателна
да отдалечи неприятеля и винаги съсредоточена в диалога с
Бога: диалог който се ражда в изучаването на Светото Писание.
Ето къде е тайната , която в действителност всички знаем, но
малко от нас правят: да четем Божието Слово, от което се
ражда молитвата и диалога с Бога.
Сатаната познава много добре тази тайна, и ето защо неговото
първо изкушение е да ни държи далеч от Библията, или да
направи така , че да оставяме четенето все за друг момент.
Да не забравяме, че четенето на Божието Слово беше основната
храна на Мария, и така би трябвало да бъде и за нас, особено
четенето на Евангелието. Така както едно тяло заслабва и
умира без храна, и нашата душа без Бог чувства глад, чувства
се зле, и това влияе на цялото ни същество, което изпада в тъга.
Днес виждаме много хора, с тъжен поглед, които нямат
надежда, че нещата могат да се променят в добро, точно защото
са изоставили Бога.
Да се отдалечим от Божието Слово, означава да се отдалечим
от Бога, от Неговото учение, от Неговата Милосърдие, което
няма да бъдем способни да практикуваме... всичко това само
защото, който се отдалечава от Бога, престава и да се моли.
Някой може да каже: - Аз, отче, ходя на литургия, когато имам
желание, или ходя в неделя и се причестявам. Сега ти ми
казваш че трябва да чета Библията всеки ден, и да се моля. Но
аз нямам време! Дори ми идва много да идвам на литургия.
А аз ти казвам, че когато се запознаеш с нов приятел, ти го
посещаваш, искаш да бъде с тебе, правиш му подаръци, и така
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нататък, ето, това е което всеки Християнин би трябвало да
прави с Исус, и начина по който това се прави е четенето на
Евангелието, чрез което Той ни говори, и молитвата е нашият
личен разговор с Него.
Можеш да ходиш на Литургия и да се Причестяваш всяка
неделя, или когато искаш, но ако отиваш само за да
изпълняваш закона, тогава е по-добре да си стоиш вкъщи,
зщото по този начин ти желаеш само литургията да свърши побързо, защото имаш друга работа, и не желаеш да мислиш за
Исус.
Но да се върнем към Мария. Какво друго ни учи Тя?
Тя е Тази която в момента на изпитанието не престана да вярва
в Бога и да бъде в единение с Него, чрез дълбок диалог и със
Своето вечно „Да”, което е непроменяемо във времето, през
вековете, като безкрайно ехо, което обикаля Вселената от
единият до другият й край!
Нека затворим очи и да помислим за онзи миг, в който Мария
каза смирено и решително Своето Да, и да помислим за нашите
искрени „Да” на Бога, които са в единство с това на Мария и
създават една сладостна симфония от различните багри на
една единствена нота: ДА!
Нека направим това след една изповед, когато прошката Божия
ще ни направи отново чисти и ще приличаме още повече на
Непорочната Блажена Дева Мария. Да възобновим нашите
„Да“ след като получим Тайнството и изпитаме
тази
специална радост, така както я изпита Непорочната.
Да не чакаме да дойде Ангелът, пратеник от небето за да
направим това, защото за нас днес от небето дойде Мария,
която иска от нас да служим на Господа, както Тя самата
направи това.
Как ще Й отговорим ние? Да!
И ние от наша страна ще бъдем пратеници за нашите братя.
Тази година, Господ чрез нашият Папа ще ни разреши една
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специялна благодат: една година на Милосърдие, през която ще
можем да придобием Пълна Индулгенция.
Какво означава това? С една искрена изповед, направена след
внимателен изпит на съзнанието, отивайки на поклонение в
една от Църквите, където е отворена Светата Врата, молейки се,
според наставлението на Папата, и участвайки в Евхаристията,
освен отпущение на греховете, ще получим заличаването на
наказанието което трябва да изкупим в Чистилището.
Знаете ли какво означава това? Това означава, че нашата душа
ще стане като тази на Непорочната Мария .
Започва нов живот! Това не означава , че можем отново да
грешим, а че тази е годината на истинското обръщане, момент в
който да подновим нашият духовен живот, като започнем точно
от четенето и размишлението върху Божието Слово, така както
беше започнала Мария. Нека търсим помощ от свещениците,
или от подготвените братя и сестри, слагайки на практика това,
на което Господ ни учи, и участвайки активно в живота на
Църквата. Ако правим това, Светият Дух ще действа в нас със
Сила, и самият Исус ще живее в нас и ще ни помага да държим
под нашите нозе главата на сатаната.
По този път няма да бъдем сами, защото ако помолим
Непорочната Мария, Тя ще бъде до нас и ще ни помага.
О Мария, Дево Непорочна, Майко наша, помогни ни да
победим изкушенията на неприятеля, да извоюваме отново
невинноста на нашата душа и да умеем да я запазим, за да
можем да приличаме все повече на Тебе, винаги в единение с
Исус нашият спасител. Амен

07 декември 2015 Станчо Блажев Станчев
16 януари 2016
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Слави Иванов Петров

Ирена Паскалева

ОТКРИВАНЕ НА
ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА
На 13/12/2015г. в катедралният храм
„Св. Павел от Кръста” в гр.Русе, беше официално открита
Юбилейната година на Божието милосърдие. Тържеството
откри Епископ Петко Христов в съслужение с отец Валтер
Горра и отец Салваторе Фрасшина. Тържеството започна в
двора на църквата с началото на папската була за извънредния
юбилей на Божието милосърдие:
1. Исус Христос е лицето на милосърдието на Отца. Тайната на
християнската вяра изглежда, че намира в тази дума своя
синтез. 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 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.
2. 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.
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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.
3. 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.”
След като епископ Петко Христов поздрави верните, в шествие
поведе верните към входа на катедралата. Когато стигнахме до
затворените врати епископът провъзгласи:
„Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя
Господа” (Пс117,19)
Тази е портата Господня, в нея влизаме, за да получим
милосърдие и прошка.”
Отец Салваторе предаде на епископа Евангелието, той като го
вдигна, прекрачи през отворените вече врати на храма и поведе
шествието. Епископът положи Евангелието на олтара и започна
Светата литургия.
Проповедта беше произнесена от епископ Петко Христов, който
ни помогна да разберем, че четивата имаха за цел да ни
пренесат в периода преди Велик ден, Великденския пост, когато
трябва най-много да се съсредоточим върху ближния си.
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Припомни ни, че Папа Йоан Павел II, установи юбилейната
година да се празнува на 25 години. Като намали срока между
юбилеите от 50 на 25години, за да даде възможност на повече
хора да участват в юбилеите през живота си. Папа Франциск,
този така харизматичен папа, определя настоящата Юбилейна
година на Божието милосърдие да се състои 15 години след
предходната.
„Църквата отваря вратите на Милосърдието. Бог стои зад тези
врати и ни дава това милосърдие, за да го предаваме на
останалите хора. Ние можем да го предаваме само, ако го
имаме, т.е. ако сме го получили от Бог.
Ние имаме щастието да стигнем, да се докоснем до извора на
милосърдието Исус Христос. Папата подпомогнат от Светия
Дух определи тази Юбилейна година.
Хората все повече са затворени в себе си, в домовете и
кварталите си. Папата иска да събуди в нас частицата
милосърдие и любов вложени у всеки от нас от Бог. Поканени
сме да се освободим от страха и да влезем през отворената от
Бог врата за да получим прошка и милосърдие. Както децата,
които пристъпват с радост към Рождествената елха за да
получат подарък, така да пристъпим към Бог за да получим
Божието милосърдие.”
Литургията беше закрита с думите: „Бъдете милостиви, както е
милостив вашия небесен Отец. Идете си с мир”.
Така беше открита Юбилейната година в Русенския храм, един
от трите определени в Никополската епархия, заедно с
църквите във Варна и Плевен, за измолване на индулгенции,
след спазване на определените изисквания.
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Папа Франциск

Милосърдието на Бог винаги
ще бъде по-голямо от всеки грях
„Милосърдието на Бог винаги ще бъде поголямо от всеки грях“. Това пише папа
Франциск в туит съобщението на своя девет
езичен акаунт @Pontifex в социалната мрежа Twitter. Думите са
от Булата Misericordiae Vultus за обявяването на Юбилея на
милосърдието. В документа папата призовава „отново да се
постави убедително в центъра Тайнството на помирението,
защото то ни позволява да докоснем с ръка величието на
милосърдието“.
„Никой не може да ограничи любовта на Бог, който прощава“,
пише папа Франциск в текста на Булата за Юбилея. Но
прошката – припомни той в началото на тази година – има едно
условие:
„Не съществува грях, който Бог да не може да прости! Само
онова, което избягва Божието милосърдие не може да бъде
простено, както онзи, който избягва слънцето на може да бъде
нито осветен нито стоплен“. (Слово към участниците в курса,
организиран от Апостолическата Пенитенциария, 12/03/2015).
Един от важните знаци на Юбилейната година е Изповедта,
каза папата по време на генералната аудиенция на 16 декември:
„Бог ни разбира дори и с нашите ограничения и противоречия.
Не само, Той, с любовта си ни казва, че именно когато
признаем греховете си е още по-близо до нас и ни стимулира да
вървим напред. Бог ни казва, че когато признаем нашите
грехове и поискаме прошка, Небесата ликуват, Исус ликува:
това е Неговото милосърдие“ (Генерална аудиенция,
16/12/2015).
Опрощаването на греховете – посочва папа Бергольо – не е
„плод на нашите усилия, а е дар на Светия Дух, който ни
изцелява“. То „не е нещо, което можем сами да си дадем. Аз не
мога да кажа: опрощавам си греховете. Прошката се иска от
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друг и при Изповедта искаме прошка от Исус“:
„Някой може да каже: аз се изповядвам само с Бог. Да, ти
можеш да кажеш на Бог „прости ми“ и да му кажеш греховете
си, но нашите грехове са също срещу братята и Църквата.
Затова е необходимо да се поиска прошка от Църквата, от
братята, в лицето на свещеника“ (Генерална аудиенция,
19/02/2014).
Пристъпвайки към Тайнството на помирението, също и срама е
здравословен:
„Също и срама е добър, здравословно е да се срамуваме. Срама
ни се отразява добре, защото ни прави по-смирени“ (Генерална
аудиенция, 19/02/2014).
Но Изповедта „не трябва да бъде изтезание“. Изповедниците – е
призива на папата – трябва да зачитат достойнството и
историята на всеки един. „Дори и най-големият грешник, който
пристъпва към Бог, за да Му поиска прошка е свещена земя,
която трябва да бъде култивирана с пастирско посвещение,
грижа и внимание. Всеки трябва да излезе от изповедалнята
щастлив, с радостно лице и надежда“:
„Тайнството, с всички действия на каещия се, не трябва да бъде
тежък, досаден и натрапчив разпит, а по-скоро една
освободителна среща изпълнена с хуманност, чрез която да се
възпита в милосърдието, което не изключва, а включва и
усилията за поправянето, до колкото е възможно на
извършеното зло“ (Слово към участниците в курса,
организиран от Апостолическата Пенитенциария, 12/03/2015).
Папата посочва, че „изповедникът не трябва да бъде нито
отстъпчив, нито твърде строг, а по-скоро милосърден“:
„Първия казва: „Това не е грях, давай нататък!“, а втория казва:
„Не, законът казва..“. Нито един от тези двама изповедници не
се отнася с каещия се като с брат. Каещият трябва да се хване
за ръка и да се придружи по неговия път на обръщане.
Милосърдието означава да се грижиш за брата или сестрата и
да им помагаш да вървят напред“ (Слово към участниците в
курса, организиран от Апостолическата Пенитенциария,
12/03/2015).
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Сестра Терезита

Кутията на желанията

В един антикварен магазин имаше кутия,
забравена върху един шкаф. Беше там от много години. Докато
един ден по време на чистене беше намерена. Собственикът на
магазина не помнеше някога да я беше виждал. Почистиха я от
праха, който я покриваше и видяха, че върху капака беше
написано “Кутия на желанията”. Сложиха я на видно място
като рядкост, за да могат клиентите, които идват да правят
покупки, да си намислят по едно желание.
Влезе един мъж да купи антична статуя. Докато плащаше, видя
кутията, отвори я и си пожела нещо: “Искам нова кола,
паркирана пред магазина”.
Разбира се желанието му не беше изпълнено. Други клиенти
влизаха в магазина и всеки изказваше своето желание: някой
искаше перлена огърлица, друг - златен часовник, трети - да
стане най-богатия човек на света. Имаше и някой, който искаше
да бъде по-слаб, по-висок или да не остарява никога. Никое
желание не беше изпълнено. Докато един ден не влезе един
просяк, който поиска чаша вода. Собственикът му даде с
удоволствие. Когато я изпи, спря и погледна кутията. Помоли
собственика да му позволи да изрази своето желание преди да
се отдалечи. Той му отговори: “Разбира се! От всички, които са
влизали тук, ти си най-нуждаещ се. Да видим дали кутията ще
чуе?”
Тогава просякът отвори кутията и каза: “Искам една сребърна
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чаша за собственика на този магазин”. Затвори кутията и си
отиде. Собственикът остана много озадачен от това желание.
Никой не беше искал нещо за другите. Това беше добър знак за
признателност заради чашата вода, която беше предложил. Но
когато отвори кутията на желанията, видя с учудване, че вътре
има невиждана сребърна чаша. Желанието се беше изпълнило.
Просякът му се беше отблагодарил по този начин. Този път
кутията на желанията беше проработила.
Когато се молиш за другите, Господ дава и на теб обилно!
Да не го забравяме!
Великден 2016г.
и на другите празници свързани с него
Тази година Пепеляна Сряда, първия ден на Постното Време,
се пада на 10 февруари, а Връбница на 20 март. Тържеството
Благовещение вместо на 25 март (тази година Велики Петък)
ще се празнува на 4 април.
Католическият Великден ще бъде на 27 март (докато за
Православната Църква ще бъде на 1 май).
Ще се празнува Възнесение Господне на 8 май, Петдесятница
на 15 май, Пресвета Троица на 22 май, тържеството Тяло и
Кръв Христови на 29 май.
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