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Брой 12 - май 2002

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

тел. 082 / 228188

Месец май: месец на Мария,
месец на идването на

Светия Отец в България

Изцяло на Мария: това е мотото
на понтификата на Светия Отец,
Йоан Павел ІІ.
“Истинската набожност към
Божията Майка е именно
христоцентрична, нещо повече -
най-дълбоко вкоренена в
Триединната майна на Бога,
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Покайте се

Из посланието на Св. Климент І Папа

Да проучим всички периоди на история на света и ще

видим че при всако поколение на желаищите се

обернат към Бога. Господ дава време на покаяние

божите сложители вдъхновене от Св.Дух са говорили

за покаянето. Самия господар на всички неща е

говорил даже със склидка за покаянето: “Жив съм”

казва Господ “не искам смъртта на грешник като

мъка”. На това от горе прибавил и обещание

“отстапете доме Израилев от всички от вашето

нечестие. Кажете на моя народ: Ако вашите грехове

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

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

мене и кажете: “Отче ще ви послушам като свет

народ”. И тъй Той желаики всички негови възлюблени

да станат съучасници в покаянето. Затова да се

покорим на неговата величествена и славна валя. Нека

смирено просим негово милосърдие и доброта. И тъй

братя нека бъдем смирение да напуснем нашите лоши

В миналия брой на “Заедно” публикувахме данните на нашата
енория: колко семейства, колко католици, разделени по
възраст… Цифри! Цифрите имат ценност особено за
статистиката. Може би всеки от вас си каза: “Малко сме” или
“Много сме”.
От моята страна гледам вашите лица, и виждам нещо много
хубаво: Енорията е жива! Енорията върви! На къде? Към
любовта, към единението: “да бъдат всички едно: както Ти,
Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, - та
да повярва светът, че Ти си Ме пратил” (Йоан 17,21).
Точно така: в любовта и в единението ще бъдем свидетели на
Христа пред очите на хората.
Виждам тези семена, които покълват; виждам енориашите
“като живи камъни, съграждайте от себе си духовен
дом” (1Петър 2,5).
Сигурно не липсват н хора, които само критикуват всичко и
мърморят, но те са малко и навсякъде и във всяко време ги има
и ги е имало: още св. Павел апостол насърчава всички с тези
думи “Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете
безукорни и чисти, непорочни чеда Божии” (Филипяни 2,14-15)
Днес аз искам да благодаря. Да благодаря на всички вас за
всяко дело, и за малките дела, които вършите за енорията. Не
мога да не ви благодаря за помощта, която приемам от вас; за
вашето участие в живота на енорията. Неделната Литургия е
връха на това единение, което изживяваме всеки ден, и дори,
когато заради дуги ангажименти не сме заедно, ние се
чувстваме част от това семейство.
Искам да благодаря на всеки от вас лично: на тебе, който си
изчистил църквата; на тебе, който си сменил крушката; на тебе,
който си носил цветя за литургията; на тебе, който си се грижил
за градината; на тебе, който си забил гвоздей за пещерата на
Богородица; на тебе, който си поемал задължение за
Великденския концерт; на тебе, който си шил шалчета за
срещата с Папата; на тебе, който си боядисвал стаите на

ПИСМОТО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК
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енорията; на тебе, катехиста, певеца, четеца, министранта,
органиста, член на съвета и Каритас в нашата енория; на тебе,
за всяко малко дело, което си свършил за енорията; на тебе,
който с усмивка и добри думи носиш мир и единение в тази
енория.
Искам да благодаря и на теб, болния, който също си ми много
скъп макар отдавна да не можеш да идваш в енорията. Искам да
ти благодаря по особен начин, защото с твоята болка вземаш
участие в живота на енорията и се молиш за нея: ти всяка
неделя имаш място между нас, почетно място на първия ред.
Искам да благодаря на всеки от вас.
Искам да благодаря на Бога, който ме е донесъл между вас.

О.Валтер

31 март - Велик Ден
Кръщение, първо причастие и
кризмание на Тотка

7 април
Първо причастие на Пътер

28 април
Църковен брак на
Ивелин и Тотка

ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА
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ЙОАН. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ. Най
-младият син на Зеведей. Майка му вероятно
е Саломе (Саломия), смятана за сестра на
Исусовата майка Мария (ср. Мк 16,1 с Мт.
27,56 и Йо 19,25). Семейството му е
заможно. Зеведей има наемни работници
(Марко 1,20), а Саломе помага на учениците
(Лука 8:3). Може би ап. Йоан е безименният

ученик на Йоан кръстител в Йоан 1,35 и сл. Той и брат му ап.
Яков са наречени от Исус „синове на гърма" (евр. "Воанергес")
(Марко 3,17) навярно защото са жизнерадостни и напористи
млади галилейци, чиито буен нрав понякога става неуправляем
(Лука 9,49.54). Изглежда двамата са и амбициозни (Марко
10,37). Те заедно с ап. Петър образуват вътрешен кръг сред 12-
те апостоли (ср.Марко 5,37; 9,2; 14,33).
Почти сигурно е, че ап. Йоан е "ученикът, когото Исус
обичаше" в Йоановото Евангелие, където апостолът никъде не
се назовава по име (Йоан 13,23; 19,26-27). Заедно с ап. Петър
той открива непокътнатите погребални плащеници (повивки) в
гробницата на Исус (Йоан 20,3-8). В Деянията ап. Йоан остава
тясно свързан с ап. Петър и двамата заедно понасят основните
последици от първоначалната неприязън към Църквата (Деян.
4,13; 5,33.40). Той и ап. Петър полагат ръце върху
новопокръстените самаряни (Деян. 8,14 и сл.). Ап. Павел го
характеризира като стълб на Йерусалимската Църква (Гал. 2:9).
Смятан за автор на Откровението той е заточен на о. Патмос
(Откр. 1,9), но не се знае кога е станало това според повечето
достоверни източници - 95/96 г. сл. Хр.).
Късни (V в. сл. Хр.) и вероятно недостоверни източници
твърдят, че ап. Йоан е убит мъченически по едно и също време
с брат си Яков (Деян. 12,2). В Исусовото пророчество (Марко
10,39) не се казва, че двамата ще умрат едновременно от
насилствена смърт. Много по-логично е схващането,

ЕВАНГЕЛИЯ: СЛОВОТО ГОСПОДНЕ
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поддържано от епископа на Ефес - Поликрат (190 г.), че Йоан
"заспива вечен сън" в Ефес, а също и мнението на Ириней
Лионски, че Йоан се задържа в Ефес до времето на имп. Траян
(98-117 г.), въпреки че някои ефески текстове от началото на II
в. не го споменават.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН.
Съдържание. 1. Откровението на Исус Христос пред света:
пролог (1,1-18); разкриване на Исус Христос като Син Божи и
Месия (1,19-2,11); новото послание (2,12-4,54): Исус, Син
Божи. Изцелител и Съдия (5 гл.); хлябът на живота (6 гл.);
конфликт с евреите (7-8 гл.); светлината на света (9 гл.);
добрият Пастир (10 гл.); възкресението и животът (11 гл.);
сянката на кръста (12,1-36); епилог (12,36-50). 2. Откровението
на Исус Христос пред учениците Му: Тайната вечеря (13,1-30);
прощалните разговори (13,31-16,33); молитвата на Исус (т. нар-
"Първосвещеническа молитва") (17 гл.). 3. Прославата на Исус
Христос: съдът срещу Него и кръстната Му смърт (18-19 гл.);
възкресението на Исус Христос (20 гл.); заветът Му към
учениците (21 гл.).
Автор и дати. Фрагменти от Евангелието на ап. Йоан се
отнасят към периода преди 150г. (по-точно - между 96 и 98 г.
според други източници - ок. 90 г.). Иринеи Лионски (ок. 180 г.)
и Климент Александрийски (ок. 200 г.) поставят началото на
църковна традиция, която приписва това Евангелие на ап. Йоан.
Други обаче не заемат позиция по този въпрос, напр. Папий
Йераполски. който има близък достъп до апостолското
предание, и Поликарп Смирненски, който според Ириней
Лионски е съратник на ап. Йоан. Традиционният възглед е, че
Евангелието е написано от палестински евреин, очевидец на
описваните събития, и "ученика, когото Исус обичаше",
отъждествявай с ап. Йоан Богослов, сина на Заведей (Зеведей).
Някои специалисти, обаче смятат, Йоан не е способен да
напише това Евангелие (те се базират на Деян. 4,13), Но
подобно становище пренебрегва сходни случаи като този с
"необразования" Джон Бънян (XVII), написал



6

Пътешественикът. Също така не се взима под внимание
фактът, че Евангелието е написано няколко десетилетия след
Петдесятница. а през това време е възможно да се предположи
естественото книжовно развитие на апостола.
Църквата не приема веднага Евангелието за автентично. Това е
обяснимо, особено ако ап. Йоан е използвал писар или ако
негов ученик (или група ученици) са написали текста въз онова
на спомените и богословските схващания на апостола.
Възгледът, че Йоан е диктувал, е широко разпространен и носи
белези на достоверност, тъй като съществуват солидни
основания апостолът да се свърже с фактическото написване на
Евангелието. По традиция Ефес се приема за център на
Йоановото служение и за написването на Евангелието, Смята
се, че Евангелието е съставено през 90-те години на I в. сл. Хр. -
главно защото идеите, които то съдържа, изглеждат доразвити
както от синоптичните Евангелия (от Матей, Марко и Лука),
така и от Посланията на ап. Павел.
Цел и богословска структура. Целта е ясно изразена в 20,30-
31: подбор на някои от "знаменията" на Исус, които да убедят
читателите, че Той е Месия и Син Божи, и по този начин да ги
насочат към вечен живот. Целта е преди всичко
благовестителска и книгата е написана за юдейска аудитория,
вероятно извън Палестина (според други източници - за
християни от езически произход, членове на Малоазиатските
църкви). Въпреки че не е писал само, за да предотврати
тогавашната опасност от гностицизма, ап. Йоан вероятно е
имал предвид и оборването на подобни възгледи, оспорващи
божественото начало в личността на Исус Христос.
В исторически план подходът в Евангелието е избирателен. За
разлика от синоптичните Евангелия то набляга по-малко на
Галилея и много повече на Йерусалим, където събитията често
се свързват с еврейски празненства (2,13; 5,1; 6,4; 7,2; 10,22;
11,55). Освен повествованието за последната седмица от
жибота на Исус, следващо линията на синоптичните Евангелия,
тук са включени  и нови материали, напр. прощалните
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разговори и Първосвещеническата молитва (14-17 гл.),
подробности от разпита при Пилат и явяванията след
възкресението. Главната цел на ап. Йоан е да разкрие величието
на Исус като Син Божи - това е провъзгласено от Исус
(17,5.24). видяно от учениците Му (1,14) и доказано от
Неговите знамения (5,41; 7,18). Исус носи Божията истина
(18,37; 14,6). повеждайки хората към истинко служение на Бога
и към освобождение (4,23-24; 8,32 и сл.).
Знаменията и чудесата на Исус "удостоверяват" Неговата
същност и мисия (3,2; 9,16) и обикновено се цитират, за да
илюстрират нещо, което има духовен смисъл. Някои от
знаменията на Исус са словесни, напр. седемте "Аз съм" (6,35;
8,12; 10,7.11; 11,25; 14,6; 15,1 и може би 8,24), които изразяват
непряко претенции за божественост. Ап. Йоан набляга на
факта, че свидетели на Христовите думи и действия стават цели
множества (12,17), учениците (15,27), както^и Свещ. Писание
(5,39). и Бог Отец (5,37).
Ап. Йоан нарича Исус Слово (1,14.17) в момент, когато юдеите
започват да възприемат Словото като нещо отделно от Бога и
когато образовани езичници виждат в Словото основоположник
на реда и рационалността във вселената. Ап. Йоан
характеризира Исус и като дългоочаквания Месия (Христос)
(11,27), Човешкия Син, Който ни разкрива Бога (3,13), и Божия
Син, чрез когото хората могат да получат спасение (3,36).
Последното название придава на Исус съвършена божественост
(ср. 1,1 и 20,28). Исус идва, за да донесе живот (това е
любимата дума на Йоан за спасение), който хората ще получат
чрез вяра в Него (6,29), защото Той е "Животът" (14,6). Или,
ако вземем друга картина, хората са в тъмнина, докато Исус не
им донесе светлината на живота (12,46).
Чрез жертвената смърт на Исус Христос (10,11) като Спасител
на света (4,42) грехът е премахнат (1,29) даден е живот (6,51) и
хората се приближават към Бога (12,32). Когато човек вярва в
Исус, Св. Дух предизвиква у него коренна промяна, известна
като новорождение (3,1 и сл,), при което той става Божие чедо
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(1,12). От човешка страна тази промяна е резултат на вяра,
която се изразява в самопосвещаване на Него (3,16). Тези нови
отношения с Бога (10,14-15) се характеризират с любов (14,21 и
сл.) и се описват като "пребъдване" в Исус Христос (15,4 и сл.).
Това неизменно превръща вярващия в член на Исусовото
"стадо" или във филиз от "лозницата" Му (10,10-14; 15,1 и сл,),
където отношенията трябва да се основават на служение с
любов (13,1 и сл,). Тази „църква" (общност от вярващи в Исус
Христос) не е затворено братство, защото и други могат да
повярват и да се присъединят (17,20). Тя ще продължи да
съществува и след възнасянето (прославянето) на Исус (14,12),
тъй катоТой ще присъства в нея с Духа Си (14,18).
Предпоставки за идеите на ап. Йоан. Възможно е в основата
на Евангелието да стои някакъв арамейски източник, тъй като
арамейският е майчиният език на Исус (това с говоримият език
в Палестина по времето на Иисус Христос). Ап. Йоан често
изразява мисълта си, използвайки някои особености, много
сходни с чертите на юдейските писания, а повечето ключови
образи са взети от СЗ (напр. слово, живот, светлина, пастир,
хляб, лоза). Евангелието му е написано така, че да бъде
разбираемо и за евреи, и за езичници, в I век трябва вече да са
се откроявали наченките на гностицизма, развит през II век и
както в Колосяни и I Йоан, така и в Евангелието има елементи,
които показват познаване на това учение. Но независимо от
това, тези новозаветни книги далеч не са написани под
влиянието на гностицизма, нито пък, за да му се
противопоставят непосредствено, както предполагат някои.
Врьзка със синоптичните Евангелия. Въпросът дали ап. Йоан
познава другите три Евангелия все още стои открит. Текстът му
е най-близък с този на Лука, въпреки че това не доказва
литературна зависимост. Климент Александрийски твърди, че
ап. Йоан е подтикнат да напише "духовно" евангелие, когато
осъзнава, че "външните факти вече са изяснени".
Историческият разказ и в четирите Евангелия би могъл да се
съгласува по убедителен начин, а и, разбира се, никое от
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Евангелията не претендира за точно хронологично
повествование. Въпреки това съществуват някои сериозни
проблеми, като датировката на пречистването на храма, на
Тайната вечеря и на Христовото Разпятие, макар че това дори
не влияе върху същината на изложенията.
Исусовото учение, разкрито в Йоан, се отличава значително от
описаното в другите Евангелия - и по стил, и по съдържание.
При Йоан напр. няма притчи, затова пък дългите беседи нямат
аналог в другите Евангелия. Независимо от това, има
достатъчно сходства, за да приемем новият материал като
автентичен, а и Мт 11,25 и сл. ни напомня, че "Иоановият език"
не отсъства напълно от синоптичните Евангелия. Възниква
впечатлението, че ап. Йоан по-скоро тълкува живота на Исус
вместо да го проследява стриктно и подробно. Неговият текст
не противоречи на другите Евангелия, а пресъздава Личността,
описана в тях.

Както отбелязва Уилям Темпъл, в синоптичните Евангелия се
дава фотография на Исус Христос, докато ап. Йоан разкрива
Неговия портрет.

8 април - Благовещение
Благословение на пещерата
на Дева Мария, Майка на
Исус и наша Майка.
Марио, пази ни всеки ден от
злото, грижи се за нашите
семейства и помогни ни да
обичаме повече Сина ти,
нашия Господ Исус Христос.

ДЕВА МАРИО, МОЛИ СЕ ЗА НАС
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ЛУКА, ЕВАНГЕЛИСТ.

Спътник на ап. Павел, наречен “Възлюбеният (многобичния)
лекар” (Кол 4,14) и “съработник”. При един случай той остава
сам с ап. Павел, когато всички други са го изоставили (2Тим
4,11). Въз основа на Кол 4,11 обикновено се смята, че Лука не е
бил евреин. Ириней Лионски (около 180 г. сл. Хр.) пръв го
посочва за автор на третото Евангелие и Деянията, макар че
традицията вероятно е по-ранна. В Деянията има няколко
пасажа, написани в първо лице - от името на някои от
Павловите спътници (16,10-17; 20,5-21; 18 гл.; 27,1-28,16), а от
предполагаемите му спътници. известни от Посланията, но
неназовани в Деянията, Лука е най-вероятният автор на
Деянията, а следователно и на третото Евангелие (ср. Лука 1,1-
4 с Деян 1,1-2). Досега не са изказани предположения за друг
автор. Литературният стил на Евангелието и Деянията показва,
че авторът им е високо образован, а следите от медицинска
лексика и проявен лечителски интерес засилват убеждението,
че става дума за Лука лекаря. Той е имал щастливата
възможност да придобие познание от първа ръка за живота на
Исус Христос и за ранната Църква по Време на своите
посещения В Йерусалим и Кесария.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА.
Съдържание. Предговор (1,1-4); раждане и детство на Исус
Христос (1,5-2,52): Йоан Кръстител и Исус (3,1-4,13):
служението на Исус в Галилея (4,14-9,50); придвижване към
Йерусалим (9,51-19,10); Исусовото служение в Йерусалим
(19,11-21,38); смъртта на Исус и Възкръсението Му (22-24 гл.).
Източници. По-голямата част от съдържанието е сходна с
Евангелията на Матей и Марко а е общоприето, че Марко е
един от главните източници на Лука. Лука включва почти
целия Марко, но преразказан с по-усъвършенстваи литературен
стил. Лука включва и почти цялото учение на Исус, предадено

Йоан Павел ІІ е 264-ят Папа в дългия списък от Приемници на
св. Петър, ръководещи Цьрквата от почти 2000 години. Ролята
на Папата в Църквата се определя от примата, даден от Исус на
първия Апостол. Христос даде на призвания Симон ново име,
специално създадено за него, което изразява и неговата мисия:
“Ти си Петър (т. е. камък) и на тоя камък ще съградя църквата
Си” (Мт 16,18). Исус е нарекъл камък само Петър , върху който
да бъде построена Църквата. Затова с неговата личност ще
остане свързан примата - най-висшата епископска власт. За да
изпълни мисията си апостол Петър, човек на силната вяра,
трябвало да се научи от Исус на смирение и любов, които
направиха от него жив символ на единствения Пастир.
Карол Войтила е светското име на Папата. Той е роден на 18
май 1920г в малкото градче Вадовице, Южна Полша.
Десетгодишният Карол остава без майка, а три години по-късно
умира и брат му Едмунд. Живее с баща си, който го възпитава
строго и го приучва кьм дисциплина. През 1938г Войтила
завършва средно образование в родния си град и е първенец по
успех. При едно от своите посещения в училището
архиепископът на Краков Адам Сапиеха предлага на младия
Карол да стане духовник. но той отказва. защото смята, че няма
призвание за това. Проявава интерес към театъра и поезията, с
удоволствие спортува, обича веселите приятелски компании. За
да продължи образованието си се премества с баща си в Краков
и се записва във филологическия факултет на Ягелонския
университет. Избухването на Втората световна война го
принуждава да прекъсне образованието си. Полша е окупирана
и разделена между Германия и Съветския съюз. Много
граждани биват депортирани в немските и съветските
Концлагери. Войтила работи и продължава да учи. Първо
започва работа в Каменоломна, а след това като общ работник в
една химическа фабрика. Животът му е изпълнен с трудности и
опасности. През октомври 1942г започва да следва теология в

ЙОАН ПАВЕЛ ІІ И ДЕЛОТО МУ
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"нелегалния" Ягелонски университет. Активно участва в
"нелегалния" "Рапсодичен театър", чиито представления будят
патриотични и религиозни чувства, повдигат духа на поляците,
тяхната култура и национална идентичност. Войтила е
ръкоположен на 1 ноември 1946г, след което следва в Рим.
През 1948г се завръща в Полша и работи като свещеник в
Негович, а после - в Краков. От октомври 1953г започва да
преподава етика във факултета по теология при Ягелонския
университет в Краков. В началото на 1954г комунистите
закриват специалността теология В Ягелонския университет и
оттогава Войтила преподава в духовните семинарии в Краков, а
от октомври 1954г - и в Католическия любелски университет.
Етиката е дисциплина, която той авторитетно владее и
преподава до избора си за Папа. По-късно написва тезата
“Любов и отговорност”, в която задълбочава проблематиката за
човешката любов и сексуалната етика. Следващата му творба
“Личност и акт” е наситена с философски разсъждения и
анализи. В своята преподавателска и изследователска работа
Войтила разглежда темите за Бога и човека. за отговорността,
за любовта и за човешките права. На 38 години той става
епископ и е най-младият полски епископ. През януари 1964г, 44
-годишен, е назначен от папа Павел VI за архиепископ на
Краков, а през юни 1967г става кардинал. Войтила активно
участва в работата на Втория Ватикански събор и е избран за
член на Съвета на Синода на епископите.
На 16 октовмри 1978г Кардинал Войтила е избран за Папа и
приема името Йоан Павел ІІ. Светият Отец започва своето
служене на Вселенската църква и на света с историческия
призив: “Не се страхувайте да отворите вратите на Христос”.
От този ден той постоянно помага на всички да отварят
вратите, а преди всичко - сърцата си и да приемат Изкупителя
на човека - Исус Христос. Цялата му мисия за нова
евингелизация на света е един прекрасен, логичен и
последователен план за действие, чията основа е любовта към
Бога и произтичащата от нея любов към човека. Така
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обмисленият план има за цел да премахне ширещото се по
света объркване, дисхармонията, колкото болезнена, толкова и
опасна, за съществуването тук и сега, и за вечния живот на
всяко човешко същество, което често пъти просто “скита” по
света без съзнанието за своята неповторимост и за това, че тук
на земята трябва да бъде подобие на самия Бог.
Йоан Павел II с милостта на Божието Провидение стига до
разума и сърцето на човека, за да му открие кой е и какво
очаква от него Изкупителят - Съвършенната любов, със своята
Жертва на Кръста и със своето Възкресение и Възнесение.
Като участник във Втория Ватикански събор, Йоан Павел ІІ
още от първите дни на понтификата си, започва да проповядва
в нова, следсъборна светлина, отличаваща се предимно с
христоцентризма си. А голямата задача, която трябва да
изпълнява Папата, повери на дьлбоко почитаната и обичана от
него Божия Майка – “Totus Tuus” (мото на понтификата на
Светия Отец).
Бедните по света са проблем, на който Йоан Павел ІІ обръща
специално внимание - солидаризира се с тях, обича ги и се бори
за тях, за правото им на достоен човешки живот.
По време на многобройните си пътувания по света днешният
Папа разнесе вестта за Изкупителя на човека почти до всички
кътчета на земята. Той укрепи вярата на човечеството в това, че
Бог е всеопрощаващо Милосърдие. Светият Отец посочи
перспективата, изпълнена с надеждата за вечен Живот.
Папата се намесва, според възможностите си, и в земните
международни структури, Като ООН и др„ за да насочи,
доколкото е възможно тези институции да действат в духа на
международната солидарност, справедливост и отговорност за
всеки човешки живот. Той противопоставя Евангелието на
живота срещу цивилизацията на смъртта, която се стреми да
завладее все по-големи територии.
Йоан Павел II постоянно се бори със злото по света, а то го
сполетя през 1981г. Същевременно той удиви света като посети
в затвора онзи, който е искал да го убие и му прости.
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На тържеството във връзка с понтификата Йоан Павел II каза,
че младежта е неговата надежда и оттогава постоянно
организира прекрасни срещи на младите хора от целия свят.
В богатата палитра от дейности на Йоан Павел ІІ много важно
място заема екуменичната му ангажираност и особената му
чувствителност към въпроса за обединението на християните.
По време на многобройните си пътувания Светият Отец винаги
намира време да се срещне с братя от други вероизповедания.
От първите дни на понтификата, в първото си послание към
света той формулира така възгледите си по въпроса за
преодоляване разделението на християнството: “Трудно е да
повярваме, но за сьжаление, още съществува разделение на
християните, което за някои е причина за колебания, а може би
и за позор. Искаме да вървим и занапред по утъпкания път и да
подкрепяме това, което помага да се отстранят пречките, с
единственото желание - с всеобщи усилия най-сетне да успеем
да стигнем до пълното единство”. Пълната си икуменична
програма Папата представи в първата си програмна енциклика
“Redemptor hominis” (1979г), в която казва: “Сигурно е едно
(...), че на този етап от историята на християнството и на света
не виждаме друга възможност за всеобща мисия освен
добросъвестно, упорито, смирено и смело да търсим пътища за
сближение и единство (...). Трябва да ги търсим независимо от
това какви трудности могат да се появят и натрупат. В
противен случай не бихме останали верни на думите на
Христос, не бихме изпълнили Неговото завещание” (№ 1,5).
“Смела крачка” на Йоан Павел II в посока към единството е
апостолическото му послание “Orientale lumen” (май 1995г),
посветено на източното християнство (на Православието и на
Източните Католически църкви). Папата призовава към общи
усилия за делото на “съгласието и единството в различието и
многообразието”: различието на другата страна трябва да се
приема като общо богатство, а не като несъгласие. Според
Светия Отец “ритуалите на Латинската църква не може да се
смятат за по-съвършени и по-добре изразяващи целостта на
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истинското учение”.
Следващата “смела крачка” към единството на християните е
екуменичната енциклика “Ut unum sint” (май 1995г), в която
Папата предлага на “разделените братя” непосредствен диалог.
Изходна точка на този диалог трябва да бъде самокритиката на
Католическата църква и признаване стойностното у
партньорите. “Католическата иърква не забравя, че по вина на
нейните миряни Божият промисъл не винаги е много ясен.
Всеки - казва Йоан Павел II - е длъжен да се замисли за
собствените си грешки. да признае собствената си вина (…).
Различията – гласи енцикликата - ни най-малко не пречат на
единството на Църквата, напротив придават й величие и са
основание за изпълнение на мисията й”.
В центъра на неговите енциклики е човекът - човешката
личност и Христос, въплътен в човека. Папата започва цикъла
енциклики с “Redemptor hominis” (1979г) - великолепен химн в
чест на човека и неговия Изкупител. В “Dives in
misericordia” (1980г.) се характеризира нескончаемото Божие
милосърдие, с Което Той дарява всеки човек. В “Laborem
exercens” (1981г) се повдига въпросът за трудещия се човек и за
социалната справедливост. Енцикликата “Slavorum
Apostoli” (1985г) беше огласена по случай 1100-годишнината от
смъртта на Методий и бе посветена на евангелизаторската
дейност на светите братя Кирил и Методий. Другите енциклики
са: “Dominum et Vivificantem” (1986г) - за Светия Дух в Живота
на Църквата и на света и “Redemptoris Mater” (1987г) - за
Майката на Изкупителя в живота на странстващата Църква. В
“Sollicitudo rei socialis” (1987г) Йоан Павел П широко обсъжда
въпроса за развитието на обществото в условията на
справедливост и мир. “Redemptoris missio” (1990г) е енциклика,
в Която Папата излага задачите на Църквата, Които засягат
основната й роля в света - непрекъснато актуализиране на
мисионерската й дейност. Става въпрос за това да се насочат
към Христос съзнанието и опитът на цялото човечество.
Папска енциклика “Evangelium vitae” (1995г) засяга
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съвременните опасности за човешкия живот, между които
абортите, евтаназията и манипулациите в генетиката. Този
документ е поредният крайъгълен камък в понтификата на
Йоан Павел ІІ. В него той пише следното: “Със силата на
Христовата власт, дадена на св. Петър и на неговите
Приемници, заедно с епископите на Католическата Църква
потвърждавам, че непосредственото и доброволно убийство на
невинно човешко същество винаги е акт, който е силно
неморален” (№ 62).

С това искахме да ви дадем някои новини за Йоан Павел ІІ чрез
някои негови думи, които добре ни показват мислението на
този Папа. Съдържанието на понтификата на Йоан Павел ІІ е
толкова богато, че е трудно да бъде обхванато цялостно. Най-
накрая искаме да добавим още нещо:

Добре дошъл в България Свети Отче!

27 април
Доброволците на енорийския
Каритас се срещнаха с Отец
Валтер за да приемат
задачите, за да бъдем по-
близо до онези които
страдат. Исус казва: “истина
ви казвам: доколкото сте
сторили това на едного от
тия Мои най-малки братя,
Мене сте го сторили”

ЕНОРИЙСКИ КАРИТАС
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Единствен посредник между Бога и човеците, Христос, Господ
е направил от своята Църква "избраното племе, царското
свещеничество, святата нация, народа, който Бог е изкупил за
да провъзгласява неговите чудесни дела"(1Пт 2,9).
Кръстените "чрез възраждането и помазването от Светия
Дух" (LG 10) принадлежат към свещеническия народ, отдаден
на обожаването на Отца и на осветяването на света. Покрай
Служебното свещеничество съществува, следователно, общо
свещеничество на верните. Те, макар че се отличават
съществено и не само по степен, се ръкополагат взаимно едни-
други, тъй като и двете - всяко по свой начин, участват в
единственото свещенодействие на Христос" (LG 10).
Всеки верен е съотговорен за изграждането на Църковната
Общност и трябва да се почувства активно заангажиран, според
разнообразието и допълнителността на дарбите и на
съответните служби. Много пъти Исус провъзгласява, че не е
дошъл, за да му служат, но за да служи и да даде живота си за
изкуплението на всички. Като видим знак на такова служене, на
Тайната вечеря той мие краката на своите ученици. Църквата е
призована да продължи тази служба на Христос, който "лишил
себе си, приемайки състоянието на слуга... като станал
послушен до смърт и то до смърт кръстна... (Фил 2,7-8).
Църквата приема в себе си и подражава на Исус като слуга, в
своята пълна всеотдайност на мисията, за която тя става също
слугиня и служителка в делото за прославянето на Бога и за
осветяване на човеците.
Обликът на Христос, започнал от Кръщението, приема един
белег и особен характер, към който чрез тайнството на
Ръкополагането, свещениците са призовани да изпълняват в
Църквата обязаност на пастири и учители. Те действат в името
и образа на Христос.

Винаги е утешително да се знае, че Словото, което те
благовестят, знаците на тайнствата, които извършват, са от

ТАЙНСТВАТА: 7) СВЕЩЕНСТВО
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Христос. Властта, чрез която говорят и действат също обаче е
от Христос.
"Ръкополагането е тайнство, благодарение на което,
възложеното поръчение от Христос на Апостолите му,
продължава да бъде упражнявано в Църквата до края на
времената: и следователно, това е тайнството на
апостолическата служба, което съдържа три степени:
Епископство, Свещеничество и Дяконство" (CCC 1536).
Службата на Епископите, на Свещениците и на Дяконите, която
се ражда от тайнството на свещеното Ръкополагане, е
подчинена на единството и светостта на църковната Общност.
Всъщност "Бог, който единствен е Свят и Осветител, е поискал
да наеме човеците като съдружници и сътрудници, за да служат
смирено в делото на осветяването" (РО, 5). Службата на
Епископа е тази "да бъде видимо начало и основа за
обединение за Църквата, специално поверена на него" (LG 23),
на която в общение с Римския Епископ, Върховния
Първосвещеник, и с братята Епископи е представител и
отговорник. Тясно свързана със службата на Епископа, по
силата на тайнството на Ръкополагането, е службата на
Свещеника: Свещеникът също прави Христос - присъстващ, в
чието име и чрез чиято власт действа, в общение с Епископа
(LG 28).
Службата на Дякона е тази да бъде в помощ на Епископа и в
служене на Словото, на олтара и на любовта.

Сестра Йола
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Голямо щастие за християнина е да получи още на този свят
благодат от Бога да спечели блаженствата на цялата вечност.
Исус Христос казва “Бъдете светии като моя небесен Отец”.
Бог иска от нас да сме свети като неговата светост, да живеем
неговия живот. Исус Христос умрял и възкръснал за нас е избор
на светост.
“Исус Христос в нашия ум, за да го осветлява”.
“Исус Христос в нашето сърце, за да го притежава”.
“Исус Христос в нашия живот, за да го освети”.
(P.Resignan)
Следователно трябва да се стремим с любов към единение с
Него и да се формираме като Него чрез подражание, но за това
е необходимо: да се молим, да знаем, че Бог ни обича, че се
грижи за нас и ни желае само добро.
Св. Августин казва:”Който знае добре да се моли той знае
добре да живее.”
Нека му вярваме!
И нека успешно заживеем и размишляваме заедно над
Библията, над живота, страданията, смъртта и възкресението на
нашия Спасител Исус Христос под ръководството на Сестра
Терезита.

Колестина Н.

Групата на
“Приятели на Исус
Умрял и Възкреснал

за Любовта”
Която се среща

всеки месец с сестра
Терезита

ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС УМРЯЛ И ВЪЗКРЪСНАЛ ЗА ЛЮБОВТА



19

Много отдавна имаше един човек, който от дълго време
търсеше тайната на живота.
Един ден, един мъдър отшелник му показа един кладенец,
който притежаваше този отговор, който човекът така открито
търсеше.
Човекът се затича към кладенеца и попита: "Съществува ли
тайна на живота?"
От дълбочината на кладенеца отекна отговора: "Иди на
кръстопътя на селото; там ще намериш това, което търсиш".
Изпълнен с надежда, човекът се подчини, но на посоченото
място намери само три магазина: в единия от магазините се
продаваха метални жици, в другия - дърво и в третия - части от
метал.
Нищо и никой на това място не изглеждаше да се отнася до
разкритието на тайната на живота.
Разочарован, човекът се върна до кладенеца, за да поиска
някакво обяснение.
Но кладенецът му отговори: " Ще разбереш в бъдеще".
Човекът запротестира, но ехото на неговите протести бе
единствения отговор, който получи.
Вярвайки, че е бил измамен, човекът тръгна отново на
пътешествие.
С течение на времето споменът за това преживяване изчезна,
докато в една нощ, когато вървеше облян от светлината на
луната, стонът на една цитра, источен музикален инструмент,
привлече неговото внимание.
Това беше една чудна... Музика, изсвирена с голямо
майсторство и вдъхновение.
Очарован човекът се обърна към музиканта и видя неговите
ръце, които свиреха, човекът видя цитрата и извика от радост,
защото беше разбрал. Цитрата беше направена с метални
струни, с парчета от метал и дърво като онези които беше видял
в трите магазина на кръстопътя на селото и които не беше
оценил правилно. Ти си тази "цитра", твоят живот е едно

НА КРЪСТОПЪТЯ НА СЕЛОТО
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пътуване. Пристигаш стъпка по стъпка, и ако всяка крачка е
магическа, ще бъде такъв и твоя живот. Не оставяй да ти се
изплъзне нищо.
Не гледай от високо другите. Гледай ги открито. Не изхвърляй
нищо: усещания, желания, вълнения, планове, случайности…
Един ден ще откриеш колко са били значини и незаменими.
Всеки ден ще научиш нещо ново за себе си и за другите.
Всеки ден търсиш да осъзнаеш хубавите неща,
които са в нашия свят. И не оставай, да те убедят
в противното.
Погледни цветята. Погледни птиците. Послушай
бриза. И сподели всичко с другите.
Тогава ще бъдеш "цитра".

Сестра Терезита

От няколко месеца, нашата енория е обогатена от младите
семейства. Всичко това много ни радва и дава голяма надежда
за бъдещето. Групата на младите семейства се казва “Назарет”:
каКво по-подходящо име можеше да вземе, ако не би било
това? Както Мария и Йосиф, също те трябва да живеят в
“Назарет”, тоест стройки “домашен църква”, която е
христианено семейство. Групата често се среща, помагайки се
взаймно и разсъждавайки въпроси на вярата.
Здраво и християно семейство е сигуността за здраво и
християнено бъдеще

ГРУПА НАЗАРЕТ


