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Отец Валтер Горра

Благословена си ти между жените

През месец май отбелязахме с различни
събития месеца на Блажена Дева Мария.
Започнахме в неделя 1 май, когато в нашата църква имахме
възможност да се помолим пред статуята на Дева Мария от
Назарет.
Тази статуя изобразява берменната Дева Мария, която с
цялото си излъчване показва желанието да тръгне към всички
хора за да им покаже своята радост от идването на Месията,
идването на Исус.
И точно по тази причина статуята
обикаля от години държавите по
целия свят, придружавана от отец
Джованни Мария Леонарди, комуто
принадлежи идеята за това
поклонение от 2000г.
Отец Джованни проповядва пред
нас по време на неделната
Литургия, подтиквайки ни да станем
всички ние мисионери по примера
на Блажена Дева Мария, по
пътищата на света.
Програмата на това посещение в
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Българя започна именно от Русе, включваше Ореш, Белене,
Малчика, София, Пловдив и още енории. Иконата продължи
своя път към Македония и Косово.

На 14 май в Плевен, църквата “Дева Мария Фатимска” беше
обявена за светилище. Това е първото светилище на Блажена
Дева Мария в Никополска епархия. Гост на събитието беше
монс. Пиеро Марини, президент на Папския комитет за
международни Евхаристични конгреси и президент на
Комисията за литургиите на Източните Църкви.
Пиеро Марини  от 1998г до 2007г е отговорник и
церемоиналмаийтор на литургиите във Ватикана и навсякъде по
света, където Папа Йоан Павел II и Папа Бенедикт XVI
отслужваха литургия.
Издигането на
плевенската църква в
светилище, наличието
на това свято място със
сигурност предизвиква
голяма радост в нашата
епархия. В него е
поставено копие на
статуята на Блажена
Дева Мария от Фатима,
благословена през
април месец от Папа
Франциск в Рим.
На следващите страници ще намерите проповедта на монс.
Пиеро Марини от събитието.

В знак на почит към нашата небесна Майка, на 15 май в нашата
църква беше изнесен концерт за орган и флейта, под надслов
“Животът във вярата на Блажена Дева Мария”.
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Чрез музиката и песните вървяхме по пътя на вярата на Мария
от Благовещение до Петдесятница.
По този път се срещнахме с нея и я придружихме в най-
важните моменти на нейния живот, от най-радостните -
раждането и възкресението на Исус, през най-трудните -
страданието и смъртта на нейния Син Исус. Тя ни разкри, че
точно в тях Бог демонстрира своята неограничена Любов към
нас.
Мария участва със своя Син във всички тези събития, и ги
изживя напълно под светлината на вярата.

На 31 май, закрихме месеца на Мария с Литургията за празника
“Посещение на Бл. Дева Мария” в която се акцентира върху
срещата на Мария с нейната братовчедка Елисавета, а чрез тях
първата среща между Исус и Йоан Кръстител още в утробата
на своите майки.
Както Мария отиде на среща с Елисавета за да сподели своята
радост за станалото в нея чрез Светия Дух, т.е. че Син Божии
намери място в нея, така и ние в края на литургията отидохме в
шествие до статуята на Блажена Мария, която се намира в
градината на църквата, за да споделим с нея, че чрез Светото
Причастие Син Божии намери място в нас.

Нека Блажената Дева Мария да ни придружава постоянно в
нашия земен път, за да бъдем способни да отговаряме с твърда
вяра на събитията в нашето ежедневие.
Мария Майко Божия и наша Майко, моли се нас!

17 май 2016 Мари-Жозе Галева
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Монс. Пиеро Марини

Провъзгласяването на
Епархийно Светилище

посветено на Блажена Дева
Мария от Фатима

Плевен, 14 май 2016г.

Днес 14 май тази енорийска църква
посветена на Блажена Дева Мария от Фатима е въздигната по
решение на Епархийния Епископ Петко Христов в Светилище.
Въздигането в Мариино Светилище става в деня  на празника
на Блажена Дева Мария от Фатима и 100 години от Явяването
на Ангела на трите пастирчета, на братчето и сестричето
Франческо и Ясинта и на братовчедка им Лучия. Тези явления
по-късно са описани в Спомените от Сестра Лучия, която
признава, че не си спомня точната дата, защото тогава още не е
знаела да отброява дните, нито седмиците нито годините.
Ясинта и Франческо скоро умират съответно на 10 и 11 години,
вследствие на трескава епидемия наричана “испанската”, след
края на първата световна война.
Аз имах възможността да взема участие в Беатификацията на
Ясинта и Франческо във Фатима на 13 май през 2000 година.
По този повод се запознах с Лучия, която почина в Коимбра
през 2005 година почти деветдесет години след Явлението.
Запознах се с нея в Сакристията, където бе доведена, за да се
срещне със Светия Отец Йоан Павел ІІ. Присъствах и на
първата част на интервюто. Възрастта й беше напреднала:
спомням си дебелите стъкла на нейните очила и нейните
затруднения на слуха. Местният Епископ Монсиньор Серафим
превеждаше и посредничеше в речта между нея и Светия Отец.
За нас днес не е толкова интересно да се запознаем с живота на
трите пастирчета, колкото да разберем какво е Посланието от
Фатима, което те са ни оставили.
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Преди всичко ние трябва да помним това, което ни бе казано на
Втория Ватикански Събор по отношение на Божието
Откровение. Съборът ни потвърди, че Божието Откровение е
достигнало до изпълнение в Исус Христос, и в това е неговата
пълнота, и следователно “не се очаква друго публично
откровение преди славното пришествие на Господ” (Dei
Verbum, 4). Откровението във Фатима следователно
принадлежи към частните откровения. Ето защо Църквата
определя и оценява частното откровение като това от Фатима,
според критерии за тяхното съответствие с уникалното
публично Откровение.
Посланието от Фатима е в същността си Послание за обръщане
съобразено с това, което е казано в Евангелието.
За да разберем изцяло посланието от Фатима трябва да
разберем добре какво ни казва днес Евангелието, което току-що
чухме.

Пасажът от Евангелието на Йоан, който току-що чухме ни кара
да преживеем отново в това Служение нашият момент
решителен момент в историята на спасението и да почетем
Майката свързана със Страданието на Сина Си, която е близо
до Него и  когато е извисен на кръста. (виж Marialis Cultus, 7).
Литургията, която служим днес е впрочем подновена покана за
обръщане отправена към всички нас, да изживеем пасторалната
тайна в нашия живот, което за нас означава да сме в школата на
Кръста по примера на Мария, първата ученичка на Христос.
Пътят към Голгота
Евангелието на Йоан ни кани да повдигнем очи към мястото,
където Исус се извиси над земята и даде живота Си за всички
нас. Ние сме поканени да съзерцаваме тайната на Христос и
Мария в подножието на Кръста.
И двамата Синът и Майката са впрочем на височината на
хълма.
Да се изкачим високо на хълма е израз, който се използва често
както в Стария, така  и в  Новия Завет.
Дори самият Исус по време на Неговия земен живот често се
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изкачвал на хълма. Отива на хълма и Неговите ученици идват
при Него и Той започва да им проповядва новия закон на
Царството, Блаженствата. Отива на хълма заедно с Петър, Яков
и Йоан и се преобразява пред тях, и Отец потвърждава любовта
си.
Но най-важното изкачване, което обединява напълно всички
останали е това на Исус към Голгота, мястото на Неговото
Разпятие, смърт и Възкресение. Пътят към Голгота е целта  на
целия Негов живот. Колко пъти Евангелията ни припомнят, че
Исус е на път към града разположен на хълма, към Йерусалим!
Определението не е само географско, но и теологично: целият
живот на Исус е едно пътуване към Йерусалим, един
непрестанен стремеж към Неговата пасхална Тайна.
За да срещнат Господ, за да се надяват на спасение е
необходимо също и  Неговите ученици да се изкачат на хълма,
за да бъдат с Исус в подножието на Кръста по примера на
Мария и да изживеят заедно с Него Пасхалната Тайна.

Близо до Кръста на Исус стоеше Неговата Майка
Евангелието на Йоан, което чухме ни казва, че под Кръста
стоеше Блажена Дева Мария.
Църквата със Служението днес в почитане на Блажена Дева
Мария от Фатима ни кани всъщност да погледнем не само към
Този, Който е издигнат над земята, но също така и към този,
който се намираше в подножието на Кръста. Близо до Кръста на
Исус стоеше Неговата Майка заедно с няколко жени и с Йоан,
ученикът, когото обичаше Исус.  Тази малка групичка от хора в
подножието на Кръста е вече началото на Църквата, първото
ядро на общността от вярващи за всички времена. “Когато бъда
издигнат от земята, Аз ще привлека всички хора към Мене”.
Ако ние искаме да разберем – Кой е Исус не е  достатъчно само
да знаем какво е направил Исус, да чуем всичко, което е казал,
но е необходимо и да вземем участие да изживеем часа, когато
Исус върху планината се отдава за живота на света, необходимо
е и да останем под Кръста.
Евангелието ни напомня на нас и на вярващите от всички
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времена, че в живота на вярата е необходимо да се научим да се
изкачваме на планината и да оставаме под Кръста. Днес
специално Света Мария ни казва, че трябва да се изкачим върху
планината, защото целият ни живот е една Голгота: мястото и
часът на смъртта и Възкресението на Христос, мястото и часът
на Неговата Пасхална Тайна. Следователно целият живот на
учениците ни казва Дева Мария трябва да бъде устремен към
мястото и часа за изпълнение на Пасхалната Тайна на Сина.
Подчинението на вярата
Намираме Мария под Кръста, защото Тя пое пътя на своя живот
по стъпките на Сина Си. Тя стана първата ученичка на Учителя,
първата, която изкачи хълма заедно с Него. За това блести сега
„знакът на известна надежда и утеха по нашия път към
планината на славата.” Да всеки ученик по следите на Учителя
и по примера на Мария трябва да остане върху планината.
Но да се остане под Кръста не е задължение за едни миг, а за
цял един живот.
Мария от самото начало приема Словото Божие безрезервно и
се оставя това Слово да я води по пътя на целия й живот. Тя
слушаше словото на Господ, обичаше Го и се стараеше да Го
разбира и го прие в сърцето си, и го остави да стане обект на
нейните желания и мисли, на целия неин живот.
Пътуването на Сина към Йерусалим беше път и на Майката и
на ученичката. Послушанието на Сина на волята на Отца стана
послушание на Мария към Словото. В действителност Тя даде
плът на Словото не само в биологичен смисъл, но в послушание
на вярата. Подчинението на Словото беляза целият живот на
Мария.
На дванадесет години нейният Син остана в Йерусалим. Тя
загуби Сина си и Го намери чак на третия ден. Мария започна
да губи Сина си, когато беше само на дванадесет години.
“Синът на Словото” започна да се отдалечава от нея. В
началото на обществения живот в Кана, в Галилея, зачитайки и
обичайки своята Майка, Той заяви Неговата раздяла с нея,
когато й каза: “Жено, какво искаш от Мене?” И пак по време на
обществения живот “Някой Му каза:‘Майка Ти и братята Ти са
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отвън и те търсят да говорят с Тебе’” (Мт 12, 47). “И Той каза
на тези, които Му говореха: “Коя е Моята Майка и кои са
братята Ми?” В този случай Исус не отрича човешката връзка
на майчинството и е Син на Мария, но още веднъж
потвърждава превъзходството на връзката на вярата и
послушанието на Божията воля.
Пътят на Мария, както пътя на всяка майка впрочем е белязан
от различни участъци, в които синът, който е родила се
отдалечава от нея заради мисията, която Бог Му беше поверил.
Страданието на Господ в послушанието на волята на Отца
стана също така страдание на Мария в послушанието на
приетото Слово. Ето защо Мария се намира под Кръста. Мария,
за да се подчини на Словото –изгуби всичко в своя живот,
загуби Сина си. Мария всъщност зачена Словото не за да Го
притежава, а за да Го дари. Идеята на Бог, който толкова
възлюби света че му даде Своя Единороден Син (виж Йн 3, 16).
Погледът на Сина към Голгота беше също и поглед на
Майката.
Дори в нашия живот на вярващи и на ученици на Исус, и най-
вече, когато достигнем до старшинство, колко опит ние
натрупваме, когато изпитаме загуба! Колко неуспехи, колко
много неща не вървят както ние ги искаме, или както сме си
мечтали да се случат!
Да помолим Мария да изживее тези неуспехи, тези загуби
заради вярата, не като поражение, но като свобода в
притежаването, като дадена възможност за нас да сме в
състояние да направим дар от любов на другите.
“Жено, ето твоя син”
В логиката на Евангелието, според която Папа Франциск
постоянно ни повтаря, че човек притежава само това, което
дава, а не това което задържа за себе си. И това се случва и с
Мария в подножието на Кръста. В момента, в който загуби
Сина си , давайки –тя се превърна в майка: “Жено, ето твоя
син”. В подножието на Кръста Мария не е лишена от
майчинството, а дори на това място в този момент нейното
майчинство се разпростира до цялото човечество.  Тя стана
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майка на ученика, когото Исус обичаше, както и на всички
вярващи обичани от Господ, на всички които в Христос щяха да
станат Божии чеда. “И от този час ученикът я прибра при себе
си”. В този момент Мария стана най-красивият знак на
Църквата. Точно в този факт на Голгота “от реброто на
умиращия върху Кръста Христос е излязло чудното тайнство за
цялата Църква” (SC, 7).
Страданието на Христос е ползотворно, защото изкупва целия
свят, страданието на Мария е плодотворно, защото я прави
майка, страданието на Църквата е ползотворно, защото ражда
множество чеда.
Да помолим Мария да ни въведе в логиката на вярата, която е и
логиката на послушанието на волята на Бог, логиката да
считаме нашия живот като непрекъснат дар за  другите, дарен
чудотворно в логиката на Бог, за да станем като Мария извор на
живот.
Ученикът я взе при себе си
Разпнат върху Кръста Исус даде всички нас на Мария като
синове, и ни даде Мария на нас като Майка.
Днес с обявяването на този църковен храм за Мариино
Светилище, Епископът на тази Епархия ни припомни, че има
места, където вярващите чувстват по специален начин живо
присъствието на Блажена Дева Мария. Тези места са
Мариините Светилища. “На тези места по един чудотворен
начин се изпълнява единственото свидетелство за Разпнатия
Господ: човекът е посветен и предаден на Мария; човекът,
който бърза към Нея, както към собствена Майка; човекът
отваря сърцето си за нея и й говори за всичко: “вземи я със себе
си”, т.е  заедно с всички твои проблеми в трудните времена.
Проблеми на семейството, на обществото, на народите, на
цялото човечество.” (Свети Йоан Павел ІІ,Проповед от 13 май
1982г. във Фатима).
Това Мариино Светилище е покана да се идва тук и да се гледа
Света Мария. Гледайки към Нея, нашата Майка под Кръста,
можем да достигнем до силата и смелостта да се научим да
приемаме опита на загубата и поражението в нашия живот.
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Съзерцавайки Мария, можем да се сдобием с голяма вяра,
която разпознава собствените ни поражения и загуби в
изпълнението на любовта, която е в пълнотата на дара, който се
изпълнява в Пасхата на Исус.
Пасхата на Исус стана Пасха на Мария, Пасхата на Исус стана
наша Пасха.

“Вяра Надежда Любов”

Приключихме и тази учебна година, третата по ред, през която
48 деца бяха с нас.
Ние ще се видим отново на 1 август в новата, ремонтирана
сграда в парка.
Официалното откриване, с много гости, е предвидено за 4
август.
Всички вие енориаши сте поканени да споделете радостта с
нас.
Програмата за този ден ще ви съобщим допълнително.
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Сестра Мириям

Живеем заедно и
умираме заедно

От 23 до 25 май богупосветените
хора, които работят в България, от
всичките ордени и конгрегации се
събраха за традиционалната среща,

която тази година се проведе в Белене. Тази година в
програмата беше включено и посещение на остров Персин до
Белене, където имаше лагер, в който, по време на комунизма
са били затворени много хора заради вярата си.
На това място на 24 май Богупосветените хора молиха
“кръстния път на мъчениците”: всеки орден и всяка
конгрегация представи някои от мъчениците си от миналия
или от този век.
“Мисионерките на любовта” (познати също като сестрите
на сестра Тереза от Калкута) представиха четирите сестри,
които на 4 март тази година, са били убити в Йемен,  заедно
с други дванадесет души. Група въоръжени мъже нападнали
дома за възрастни хора на сестрите на Майка Тереза в
пристанищния град Аден.
Ето свидетелството на сестра Мириям, която действа в
България от много години и приготви тази “спирка” за
“кръстния път на мъчениците”.

Не са изминали дори три месеца от 4 март 2016г, когато четири
мисионерки на любовта заедно с дванайсет помошници  бяха
убити в Йемен. Сестра Анселм, сестра Маргарит, сестра
Джудит и сестра Реджинет бяха разстреляни в тяхната къща в
Аден, докато изпълняваха своето служение към най-бедните.
Папа Франциск два дена след убийството каза: “Това са
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мъчениците на днешното време! Те може би няма да достигнат
до кориците на списанията…, но те дадоха кръвта си за
Църквата”.
Няколко месеца преди всичко това да се случи, сестрите от
Аден изпратиха следното писмо до сестрите в Рим:
“Всеки път, когато има тежки бомбардировки, ние
коленичим пред изложеното Пресвято Тайнство,
умолявайки Милосърдният Исус да защити нас и нашите
бедни, и дари мир на този народ. Не се изморяваме да
чукаме на Божието сърце, уповавайки се, че ще настъпи
краят на всичко това. Докато войната продължава, често
ни се налага да пресмятаме колко храна ще бъде
достатъчна. Бомбардировките продължават, има
престрелки на всеки ъгъл, а ние имаме брашно единствено
за днес. Как ще нахраним бедните утре? С упование, пълно
с любов, и цялостно предаване на себе си, ние петте тичаме
към нашия приемен център, когато бомбардировката е
силна. Понякога търсим убежище под дърветата, с вяра, че
Божията ръка ще ни защити. След това бързо се завръщаме
при нашите бедни, които кротко ни очакват. Те са много
възрастни, някои са слепи, други имат физически или
умствени увреждания. Незабавно се заемаме с работата си -
чистим, перем, готвим, използвайки последните торби
брашно и последните бутилки олио, точно както в
историята за пророк Илия и вдовицата. По щедрост никой
не може да надмине Бог, а от нас само се иска да останем с
Него и с нашите бедни. Когато бомбардировките са силни
ние и петте, винаги заедно, се крием под стълбището."
Ние живеем заедно и умираме заедно с Исус, Мария и
нашата майка Тереза”.
Всеки един от нас би могъл да бъде на тяхното място. Дали съм
готов…? Обичам ли Исус до такава степен, че да съм способен
да умра за Него…? Колко самолюбие или его има в моите
отношения с другите в манастира и извън него…?
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Дали изпълнявам харизмата на моето религиозно общество най
-добре според силите си…?
Всичко, което се случи в Йемен беше част от предопределения
Божи план за живота на Църквата. Ние не избираме
мъченичеството, то е дадено от Бога на тези, които Той е
избрал.
Атаката беше много добре подготвена. Терористите знаеха
много детайли като например през коя врата да влезнат. Нито
един пациент не беше наранен. Бяха убити само сестрите и
помошниците им, а религиозните предмети бяха унищожени.
Те отвлякоха отец Том (салезянин), който се е грижил за
духовните нужди на сестрите. Нападателите успяха да изпълнят
плана си, но забравиха, че Бог е Този, Който бе пранирал преди
тях с божественото съвършенство, за слава на Църквата.
Кой е победителят? Кой извлече най-голяма полза от това? Със
сигурно това не са злите сили, а е Църквата, славната Църква!
Бог е влюбен в това, което е нищожно, малко, незначително,
наранено и слабо.
В един момент Той въздигна слабите и нищожни сестри до най-
велика слава…! Те бяха малки хора тук долу на земята. Техният
специален дар беше точно тяхната бедност и крехкост, а Исус,
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техният Жених, Който вижда отвъд… и ги намери готови…
В самото им жертвоприношение тяхната кръв се смеси с Кръвта
на Исус и попи в земята на Йемен. Тази Страна ще заживее
отново в Него, за Него, чрез Него.
Тази истина ни дава нова надежда и сила… Защо да се
страхуваме да бъдем малки, последни…? Защо да отблъскваме
нищожността и да търсим сигурност и власт? Бог наистина е
влюбен в това, което е слабо и малко.
Най-накрая да се помолим за да приемем собствената си
слабост с голямо упование в Божието всемогъщество. Молим се
също за скорошно освобождение  на отец Том, за мир по света и
за всички терористи.

11 юни 2016г
Венчавка на

Десислава и Десислав
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Сестра Терезита

Кошмарът

Имаше едно време един човек, който искаше
да има голямо богатство. Мислеше само за пари, за да бъде
богат и могъщ. Сменяше непрекъснато работата си, за да
печели повече и повече . Това беше неговата идея фикс.
Всички пари, които печелеше, ги пазеше в каса. Всяка вечер
броеше всичко, което имаше, монета по монета, банкнота по
банкнота. Никога нямаше достатъчно. Най-голямото му
желание беше да може да превръща в пари всичко, до което се
докосне.
Желаеше го толкова, че една нощ имаше кошмар. Сънуваше, че
неговото желание беше изпълнено. Всичко, до което се
докосваше, се превръщаше в пари. Когато пипна един стол, той
стана купчина  банкноти. Ако докоснеше стена, тухлите се
превръщаха в банкноти с всички цветове и стойност. Човекът
полудя от радост. Сега като, че ли бе станал най-богатия човек
в света. Имаше толкова пари, че не знаеше повече къде да ги
слага.
Имаше обаче един проблем. Когато искаше да яде нещо, то
също се превръщаше в пари. Когато му носеха закуската
докосната с ръце се превръщаше в пари. Ако искаше да изяде
едно блюдо салата, слагайки я в устата, тя се превръщаше в куп
монети от различна големина.
Човекът започна да се притеснява. Не знаеше какво да прави.
Беше отчаян. Беше най-богат в света, а умираше от глад.
Объркан хвана главата си с ръце и веднага тялото му се
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превърна в куп пари, разпръснати по земята. След смъртта му,
цялото му богатство беше поделено между наследниците.
В този момент човекът се събуди от този кошмар. Докосна
ръцете и краката си и въздъхна с облекчение. Беше само един
сън. Докосна с боязън будилника близо до леглото и видя, че
не се превръща в банкноти. Отново въздъхна с облекчение.
Беше сънувал с такова напрежение този сън, че от този момент
не искаше повече да
мисли за пари.

“Даде си сметка, че
излишните пари
служат само ако са
споделени.
Една мъдра поговорка
гласи “Богатството е
като солената вода,
колкото повече я пиеш,
толкова повече си
жаден”

Разбира се има нужда от пари за един достоен живот, но да
не ги превръщаш в смисъл на живота. Да търсим
непреходните богатства добротата и любовта към БОГ и
ближния!!!


