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Брой 122 - ноември 2016

Отец Валтер Горра

Да напредваме всички заедно
Месец
ноември
е
определен
за
размишление върху тайните, които
учителите на Църквата наричат на
латински “novissima” т.е. “последните неща”: смърт, съд, ад,
рай.
Нашият живот до голяма степен зависи от това, как ние ги
възприемаме и какво отношение имаме към тях.
Един откъс от Евангелията, който може да ни помогне в това
отношение е на св. Йоан:
“Господи, ето оня, когото обичаш, е болен!”. Като чу това,
Исус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да
се прослави чрез нея Син Божий. А Исус обичаше Марта, и
сестра й, и Лазаря. А когато чу, че е болен, престоя два дни в
мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: да
идем пак в Юдея...
Като дойде Исус, намери, че той е вече от четири дена в
гроба. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна Го; а Мария
седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше
тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че, каквото и да
поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.
А Исус, пак тъгувайки в Себе Си, дохожда при гроба; това
беше пещера, и камък стоеше отгоре й. Иисус казва: дигнете
камъка. Сестрата на умрелия, Марта, Му казва: Господи,
мирише вече; защото е от четири дена. Исус й дума: не казах
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ли ти, че, ако повярваш, ще видиш славата Божия?
Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият.
А Исус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме
послуша. Аз и знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах за
народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме
пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън!
(Йо 11,3-7.17.20-22.38-43):
Ние сме изправени пред реалността за смъртта, огромен и
инстинктивно неприемлив за всеки човек факт, и Йоан
категорично подчертава грубата реалност. Не забравяйте, че
Лазар от четири дни е в гроба. Според еврейската вяра душата
се скита в продължение на три дни около трупа, а след това го
изоставя на тление и жизненото дихание е зова от Бог, който го
дарява на човека. Чрез тези думи, следователно, евангелистът
ни казва, че Исус се намесва едва, когато смъртта на Лазар е
"научно" доказана и дори, че не възнамерява да променя
нормалния цикъл на физическия живот, освобождавайки човека
от биологичната му смърт.
Всъщност, пред тази неизбежна необходимост сам Исус има
много човешка реакция. Той е дълбоко развълнуван, неспокоен
и избухва в сълзи, толкова силно, че от това, присъстващите
разбират дълбочината на неговата обич към приятеля му:
"Гледай, колко го е обичал!" (Йо 11,36)
Това разридаване също разкрива бунта срещу смъртта, човешко
чувство, от което сам Исус не се срамува.
Първата реакция на Исус е съчувствие към сестрите на Лазар.
Но в същото време, от бездната на страданието, Той умее да
извади проблясък на надежда. Многозначително Йоан не
използва същия глагол, за да опише плача на Мария и този на
Исус: тя ридае шумно, а Той пролива тихо сълзи. С други думи:
Исус съчувства с болка, но не и с отчаяние.
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Защо? Ако с емоционалното си присъствие Той свидетелства,
че страхът от смъртта и бунтът срещу нея са човешка реакция
сама по себеси непреодолима, в същото време със състрадание
и приятелството, които изпитва както към кгостите във
Витания, така и към всички хора, ни отвежда на ново място и
ни води към нови земи..
"Не ти казах ли, че ако вярваш, ще видиш славата на Бога?"
Исус казва на Марта, а чрез нея и на всеки един от нас. Славата
е животът на Бога в най-висша степен, а това е живот, който не
може да умре. Не този живот, който Исус даде на Лазар, който
все пак ще умре в бъдеще, а този който е знак за едно ново
състояние за напълно и перфектно общение с Бога и с нашите
братя и сестри. Животът на Исус, след възкресението Му е
"зачатъка" на това общение. И гаранция за всеки човек.
"Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, Който
иде на света" (Йо 11,27). Отговорът на Марта е забележителен
и пример за всичките вярващи. Тя тържествено заявява, че не
вярва в нещо, а в Някой. Тя не знае как Той ще спази това,
което е обещал, но разчита изцяло на Неговата дума за живот.
Свети Павел пише на Солуняни: “Не искам, братя, вие да не
знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които
нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и
възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него.
Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите,
които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим
починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на
Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в
Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи,
заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем
Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.
Прочее, утешавайте се един други с тия думи.” (1Сол 4,13-18).
Предисловието на литургията за мъртвите излага накратко
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всичко, което вярата трябва да ни каже при възпоменанието на
тези, които са били преди нас в този живот: "Защото със
смъртта, животът на твоите верни, Господи, се променя, не се
отнема". Смъртта не е повече стена, срещу които всичко се
сломява, но е мост, който води до другата страна. Добре са
известни възражения за утвърждаване на живота след смъртта:
"Но с какво тяло ще възкресенем? Къде ще бъдем? Какво ще
правим?". Нашата трудност да си представим живота след
смъртта прилича на трудностите, които изпитва дете в
утробата, за да си представи живота след раждането. Бих искал
да разкажа една много хубава история. Две деца, близнаци,
момче и момиче, общуват помежду си още в утробата на майка
си. Един ден, сестрата казва на брат си: "Смяташ ли, че ще има
нещо, след раждането?". Братът отговаря: "Не ставай смешна.
Какво смяташ, че има освен това тъмно и тясно място, където
сме и къде ще умрем?". Сестрата: "Но, аз не знам... някой,
който ни обича и се грижи за нас, майка, например, мисля че
един ден ще се видим лице в лице ..". Братът: "Виждаш ли
майка някъде? Това, което виждаш, е всичко, което
съществува. Не ми досаждай с твоите фантазии. " Сестра: "Но
не чувстваш ли на моменти като, че ли получавяме
допълнителен тласък, който се увеличава от ден на ден и това
боли?". Братът: "Всъщност, аз го чувствам почти постоянно,
тъй като, нашите бели дробове искат да се разширят и да дишат
свободно". Сестрата триумфално: "Това не може да бъде без
причина. Нещо се подготвя за нас, нещо по-велико от това
място, където се намираме. "
Ние също имаме предупредителни сигнали, като дете близо до
раждането: знакът е това неудържимо желание за живот, на
висцералното отхвърляне на смъртта, която човечеството
изразява във всеки етап от развитието си.
Разбира се, във възкресението не се намира просто
продължението на земния живот (както фарисеите вярват,
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главно чрез повишена плодовитост!), а един напълно "нов"
живот, който не може да се изрази в земни категории.
Настоящето ни състояние може да се сравнява с това на плода,
който живее и се движи в утробата на майката като в позната
среда, но той няма и не може да има и най-малка представа за
света, който го очаква в момента, когато ще види светлината!
Така ще бъде и за нас, когато ние ще пресечем "стената от
сенки". Ние не знаем, нито пък ще можем да узнаем как ще
бъде! Ето защо от нас се иска да отхвърлим ненужното
любопитство как и по кой начин, кога и т.н. Трябва по-скоро да
се тревожим за това как да отговорим с неограничена вярност
на Бога, опитвайки се да изпълним всеки ден Неговата воля.
“Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава - лице в
лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох
познат. А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но поголяма от тях е любовта.” (1Кор 13,12-13)
Тук, на земята да бъдем деца на един или друг прародител е
означавало създаването на племена, народи и раси, в резултат
на красотата на огромното разнообразие от култури, начини на
живот и изразяване, но също така и с драмата на разделенията,
трагедиите на конфликтите, ужасите на войната.
В действителност, възкресението пресъздава живота и ще даде
нови форми, откривайки нови хоризонти към всички човешки
взаимоотношения. Любовта и обичта вече няма да бъдат бедни,
а много по-дълбоки и по-богати, т.е. ще могат да бъдат
разширени до всички хора със същото богатство на чувствата.
Любовта вече няма да подхранва изключителност на обичта и
солидарността на семейства и кланове, а тя ще отваря
човешката личност към универсалността на любовта.
Тогава наистина ще може да се самоопределим като "Божии
деца", в по-широк и по-дълбок смисъл на думата.
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Ако ме обичаш, не плачи,
ако ме обичате, не плачете
„Ако щяхте да познавате Божия дар, който е на небето!
Ако щяхте да можете да чуете песента на ангелите
и да ме видите сред тях!
Ако щяхте да можете да видите с очите си хоризонтите,
безкрайните полета
и новите пътеки които преминавам!
Ако щяхте да можете за миг да съзерцавате,
като мен, красотата, пред която всички други красавици
изчезват!
Повярвайте ми,
когато смъртта дойде да счупи веригите ви,
като счупи тези, които ме оковаваха,
и когато един ден
който Бог е определил и е на Него известен,
душата ви ще се вдигне
до този рай, в който по-рано достигна моята,
в този ден отново ще видите
Този, Който ви обичаше и винаги ви обича,
и ще се срещнете със сърцето Му
със цялата Му нежност.
Можете отново, да ме видите,
но преобразен и щастлив,
не чакайки смъртта,
но напредвайки с вас
по нови пътища на светлината и на живота,
пиейки с огромно желание,
пред Божите нозе, нектар
от който никой никога няма да се уталожва.
Избършете сълзите си
и не плачете, ако вие ме обичате! "
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Това е Божие Слово
(2Kor 4,16-5,10)
Затова ние не падаме духом; макар външният ни човек и да
тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява.
Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя в
голямо изобилие пълна вечна слава, като имаме пред очи не
видимото, а невидимото; понеже видимото е временно, а
невидимото - вечно.
Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши,
ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно,
вечно.
Затова и въздишаме, като копнеем да се облечем в небесното си
жилище; само да не би, и облечени, да се намерим голи.
Защото ние, които се намираме в тая хижа, стенем обременени;
ето защо искаме не да се съблечем, а да се преоблечем, та
смъртното да се погълне от живота.
Бог, Който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залога на
Духа.
И тъй, ние винаги сме спокойни и, като знаем, че, докле живеем
в тялото, се отдалечаваме от Господа, (понеже с вяра ходим, а
не с виждане,) имаме дръзновение и по-скоро желаем да
напуснем тялото и да се приберем у Господа.
Затова и усърдно залягаме да Му бъдем угодни, било кога
живеем в тялото, било кога го напускаме; защото всички ние
трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи
всякой заслуженото, според доброто или злото, което е
извършил с тялото си.
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На 22 октомври 2016г

Миропомазание на Валерия

Първо Причастие на Теодора
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На 29 октомври 2016г

Кръщение на
Едуардо
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През 2017г честваме 100 години от явленията на Блажена Дева
Мария във Фатима. Неделя 30 октомври в нашата Църква
служи литургия отец Ярослав Барткиевич, от Плевен, където се
намира светилището посветено на Блажена Дева Мария от
Фатима, и където през следващата година, ще се отбележи
възпоменанието на това събитие.
Отец Ярек донесе със себе си статуята, която е била
благословена миналия март месец от Папа Франциск, и която е
сложена в Църквата в Плевен. Пред нея молихме броеницата.
По време на Литургията в своята проповед отец Ярек ни обърна
внимание на няколко важни моменти от станалото във Фатима
преди сто години, подчертавайки, че Бог продължава да ни
говори по различни начини, за да ни насочи към вярата в Него.
И в нашата енория ще отбележим събитието във Фатима с
различни дейности. От средата на октомври една малка статуя
на блажена Дева Мария от Фатима “посещава” всяка седмица
едно семейство от нашата енория. Тези, които желаят да я
приемат в къщата си да се запишат в енорията.
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Десислава Георгиева

Храмов Празник
На 22.10.2016 г. отбелязахме
Храмовия Празник на Католическата
Църква „ Свети Павел от Кръста“ .
Името е
на основателя на
Конгрегацията на отците Пасионисти – св.Павел от Кръста.
Празникът беше отбелязан с тържествена литургия , на която
присъстваха гости на енорията, свещеници и сестри от .цялата
Епархия. Този ден беше много специален и за две от децата в
енорията: Теодора ,която получи първото си причастие и
Валерия на която беше дадено миропомазание. Литургията
беше отслужена от Епископ Петко Христов в съслужение с
Отец Валтер Горра енорийски свещеник и всички гости
Свещеници.
С голям интерес изслушахме проповедта на отец Страхил ,
който сподели с нас своите размишления за живота на Свети
Павел от Кръста .“Ние проповядваме Разпнатия Христос, който
за нас е Божия сила и Божия любов това е в основата на нашата
вяра” – каза отец Страхил. Мисията на Църквата на земята е да
проповядва спасението дошло чрез Кръстната смърт и
Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Именно на
проповедтта на страданието на Кръста посвещава живота си
Св.Павел и оставя голям брой съчинения за това защо трябва
да почитаме Кръста. Прекарва много години от младостта си в
молитва , пост и върху съзерцанието на Кръста и размишления
за спасителната му сила ,живота му е изцяло посветен на Бога и
така в годината 1720 получава призванието да разпространява
почитта на страданията на Христос в годината. Изпълнявайки
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Христовия завет да тръгнат по света за да проповядват
неговото учение през втората половина на 18 век в нашата
епархия пристигат отците Пасионисти, ученици и
последователи на Свети Павел от Кръста, за да спасят от
рухване общността на Християните Католици в северна
България .
Отец Страхил се обърна към Теодора и Валерия ,които на
днешния ден приеха светите тайнства, че целта на нашия живот
не е преходното и земното което ни заобикаля, а живота с Бога
с източника на живота, който през нашия земен път ни помага
и подкрепя да не се отклоняваме от пътя на живота към който
той ни е призовал и ни дава истинското щастие. Да се радваме
всеки път когато пристъпваме към светите тайнства.
След Тържествената литургия слушахме прекрасния духовен
концерт в изпълнение на Сестра Йола, Анита Феррулли,
Давиде и Федерико.
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Адвента:
четири недели
до Рождество Христово
На олтара отново скоро ще бъде поставен зеленият венец с
четирите свещи, а ние живеем в очакване на радостните
празници на Рождество Христово. Тази година навлизаме в
Адвента в последната неделя на месец ноември.
Самата дума „адвент” произхожда от латинската „adventus”,
което означава „идване, пришествие”. От древни времена
Латинската Църква означава като Адвент четирите седмици,
които предшестват Рождество Христово – време за подготовка
за този велик празник. Първото писмено споменаване на
Адвента откриваме в 524 г., когато Синодът в Лерида забранил
сватбените тържества от Адвента до Богоявление. Към VІ в. на
Запад традицията на предрожденственския период вече била
получила широко разпространение. В различните региони
неговата продължителност и строгост варирали. Постепенно
Адвентът се оформил като специално литургично време и се
наложило дефиниране на неговата продължителност. В
латинския обред правилото е: от неделята, която е най-близо до
30 ноември (преди или след него), така че като цяло да се
получат четири недели.
Всяка Адвентна неделя има определена тематика, която намира
израз в литургичните четива. Първата Адвентна неделя е
посветена на Второто пришествие на Господ. Втора и Трета
Адвентни недели – на Св. Иван Кръстител, а Четвърта
Адвентна неделя – на събитията, които непосредствено
предшестват рождението на Исус и на особеното място на Дева
Мария в тайната на Боговъплъщението.
Първата половина на Адвента е посветена най-вече на
покаянието, затова и цветът на литургичните одежди е
виолетов, а храмовете и богослужението са скромни.
Виолетовият цвят се получава от смесването на сив и червен
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цвят, които символизират духовното и телесното начало. По
този начин виолетовият цвят символизират борбата между духа
и плътта. В същото време съединяването на сивия и червения
цвят символизират въплъщението на Христос, съединяването в
Него на Божественото и човешкото начало.
Изключение прави Трета Адвентна неделя, наричана Gaudete
(лат. „Радвайте се”), когато е допустим розовият цвят, който в
конкретния случай означава надежда. От този момент все поголямо внимание се отделя на радостното очакване.
Какво обаче очакваме по време на Адвента? Нима всички ние
сме само участници в голям спектакъл, разиграван във всички
църкви по света, вживявайки се в образа на древните
израилтяни, вярвали в идването на обещания Месия, вгледали
се в тъмното палестинско небе в очакване на Неговата звезда?
Дали пък като слушаме старозаветните четива по време на
Литургията на Словото от този период, ние не затваряме очите
си и старателно твърдим, че „Христос още не се е родил, ние не
знаем за това и дори не предполагаме”? Отлично ни е известно,
че Христос не само се роди, но и страда, умря, възкръсна и се
възнесе в небето. И ние, подобно на народа на Израил, сме в
очакване на второто Му пришествие. Тогава какво точно
очакваме?
На най-видно място в много хасидски синагоги може да се
види огромен транспарант: „Ние очакваме идването на
Месията”! Очакваме ли второто пришествие с такава надежда?
Често срещата с Този, Когото ние наричаме свой Господ, Брат,
Учител наричаме „Страшен съд”. Страх – ето основното
чувство, което характеризира нашето очакване на
Пришествието на Господ в този свят. Готови сме с радост да
отсрочим този ден „Х”. Нима Младенецът, лежащ в яслите, и
слизащият от небесата Господ са две различни личности?
Разделил ли се е Христос? Не. Защо тогава се страхуваме, а
някои със страх пресмятат времената и часовете? Страхуваме
се от наказанието за греховете ни, но нали милосърдието
Господне е безкранично. Трябва само с цялото си сърце да
приемем Неговата любов и да отговорим на нея с взаимност.
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От Катехизиса на
Католическата Църква

Елеосвещението
1499 Чрез Светото помазване на болните
и чрез молитвата на свещениците цялата
Църква
препоръчва
болните
на
страдащия и прославен Господ, за да ги
облекчи и спаси. Нещо повече, тя ги
насърчава да се присъединят свободно към страданието и
смъртта на Христос, за да допринесат за благото на Божия
народ.
Христос - Изцелителят
1503 Състраданието на Христос към болните и неговите
многобройни изцеления на болни от всякакъв вид са
красноречиво доказателство за това, че „Бог посети Своя
народ" и че Царството Божие е близко. Исус има силата не
само да лекува, но и да прощава греховете: Той е дошъл да
лекува целия човек, душата и тялото; Той е лекарят, от Когото
болните имат нужда. Неговото съчувствие към всички
страдащи отива толкова далече, че Той се отъждествява с тях:
„болен бях и Ме посетихте" (Мт 25,36). Неговата особена
любов към недъгавите не е престанала във вековете да събужда
специалното внимание на християните спрямо тези, които
страдат в своето тяло и душа. Това внимание стои в основата
на неуморните усилия за облекчаване на техните болки.
1509 „Болни изцерявайте!" (Мт 10,8). Това задължение
Църквата получи от Господа и се старае да го изпълнява както
чрез грижите, които полага за болните, така и чрез
ходатайствените молитви, с която ги придружава. Тя вярва в
животворното присъствие на Христос, изцелител на душите и
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телата. Това присъствие е особено действено в тайнствата и
още повече в Евхаристията - хлябът, който дарява вечен живот,
за чиято връзка с телесното здраве намеква св. Павел.
1510 Обаче апостолската Църква познава особен обред в полза
на болните, посочен от свети Яков: „Болен ли е някой между
вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над
него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата,
произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го
дигне; и грехове ако е сторил, ще му се простят" (Як 5,14-15).
Преданието е признало в този обред едно от седемте тайнства
на Църквата.
1511 Църквата вярва и изповядва, че между седемте тайнства
съществува специално тайнство, предназначено да подкрепи
тези, които са подложени на изпитание от болестта:
помазването на болните:
„Това свято помазване на болните е въведено от Христос,
нашия Господ, като тайнство на Новия Завет. Загатнато у
Евангелист Марк, то вече се препоръчва на верните и обявява
от Яков, апостол и брат на Господа."
В случай на тежко заболяване...
Помазването на болните „не е само тайнство за тези, които се
намират в края на живота. Подходящо време, за да се приеме,
без съмне- ние настъпва, когато вярващият започва да изпада в
смъртна опасност поради заболяване и физическо отпадане или
от старост".
Ако един болен, който е получил Елеосвещението, възстанови
здравето си, в случай на повторно тежко заболяване може
отново да получи това тайнство, дори в хода на едно и също
заболяване това тайнство може да бъде повторено, ако болестта
се влошава. Уместно е да се получи Елеосвещение при
предстояща тежка операция. Това важи също и за лицата в
напреднала възраст, чиято слабост се задълбочава.
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Въздействията на това тайнство
1520 Особен дар на Светия Дух. Първата благодат на това
тайнство е благодат на утеха, мир и мъжество, за да преодолеем
трудностите, свързани със състоянието на тежкото заболяване
или на старческата слабост. Тази благодат е дар на Светия Дух,
който подновява доверието и вярата в Бога и дава сили против
изкушенията на лукавия, изкушения на обезкуражавания и
страх от смъртта. Тази подкрепа на Господа чрез силата на
Неговия Дух иска да поведе болния към оздравяване на душата,
но също така и на тялото, ако е такава волята Божия. Нещо
повече, „ако грехове е сторил, те ще му се простят".
1521 Единение със Страданието на Христос. Чрез благодатта
на това тайнство болният получава силата и дара да се съедини
по-съвършено със Страданието на Христос: той е посветен по
особен начин, за да даде плодове чрез уподобяването си на
изкупителното Страдание на Спасителя. Страданието,
последица на първородния грях, получава нов смисъл: то става
съучастник в спасителното дело на Исус.
1522 Църковна благодат. Болните, които приемат това
тайнство, като се присъединяват доброволно към страданието и
смъртта на Христос, допринасят „за благото на Божия народ".
Като отслужва това тайнство, Църквата в общението на
светците се застъпва за доброто на болния. А болният на свой
ред допринася чрез благодатта на това тайнство за осветяването
на Църквата и за благото на всички хора, за които Църквата
страда и се принася в жертва на Бога-Отца чрез Христос.
1523 Подготовка за последното преминаване. Ако тайнството
на Елеосвещението е определено за тези, които страдат от
тежки болести и недъзи, то в още по-голяма степен е
предназначено за тези, които са на път да напуснат този свят,
така че то се нарича още „тайнство на заминаващите си".
Елеосвещението завършва нашето уподобяване в смъртта и
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Възкресението на Христос, което Кръщението е започнало да
прави. То е последното от Светите помазвания, които бележат
целия християнски живот: Кръщението ни е поставило в новия
живот; Миропомазването ни е подкрепило за битката в този
живот. Това последно помазване ни укрепва в края на нашия
земен живот със здрава крепост за последните битки преди
влизането в Дома на Отца.
Предсмъртното Причастие, последното тайнство на
християнина (Виатикум)
1524 На тези, които са на път да напуснат този свят, освен
Елеосвещението Църквата поднася Евхаристията като
предсмъртно причастие. Прието в този момент на преминаване
към Отца, Причастието с Тялото и Кръвта на Христос има
твърде голямо значение и важност. То е семе за вечния живот и
сила за възкресение, съгласно думите на Господа. „Който яде
Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен и Аз ще го
възкреся в последния ден" (Йо 6,54). Тайнството на умрелия и
възкръснал Христос, Евхаристията, тук е тайнство за
преминаване от смърт към живот, от този свят към дома на
Отца.
1525 И
така,
както
тайнствата
на
Кръщението,
Миропомазването и Евхаристията съставят едно единство,
наречено „тайнства на християнското посвещение", може да се
каже, че Покаянието, Елеосвещението и Евхаристията в
качеството си на последно тайнство съставляват „тайнствата,
които подготвят за Отечеството", или тайнствата, които
приключват земното странстване.

13 октомври 2016 Димитър Иванов Иванов
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Сестра Терезита Пиччирилли

Конят на Александър
Когато навърши двадесет години Александър Велики успя да
накара баща си, крал Филип, да му подари един кон, който
никой до сега не беше успял да обуздае: Буцефал, един много
хубав кон, но чудат и див по характер. Александър искаше на
всяка цена да го обуздае
"От всичките коне, които има, сине мой, защо не избра друг" му
каза добрият крал Филип. Но Александър иска да обуздае точно
Буцефал. Опитва почти три месеца-непрекъснати ласки, думи,
прошепнати като на приятел, но не успява да го възседне дори
за миг.
Онези, които бяха опитвали преди него казваха ,,Внимавай,
Аленсандър, остави го да отиде в гората преди да ти причини
зло.,.
Един ден, докато наблюдава своя див приятел, Александър
забелязва че конят държи главата си много наведена, почти
скрита между предните крака. Беше един много слънчев ден.
Мислейки, Александър си спомни, че Буцефал прави така в
слънчеви дни и никога вечер или в мрачни дни.
Осени го идея за причината-"Може би се
страхува от слънцето".
Докато на небето блестеше яркото слънце,
Александър скочи пред Буцефал, хвана му
главата енергично и с всички сили я вдигна
нависоко. Очите на коня се насочиха за пръв
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път към слънцето. Александър забеляза че не святкаха повече,
но ставаха все по-кротки. Изглеждаше като, че ли се усмихват.
Когато младежът отпусна хватката, с която го беше хванал,
главата на коня остана вдигната, горда и спокойна. Александър
нададе ликуващ вик, прегърна го, скочи на гърба му и го
препусна в един неудържим галоп по равнините на Македония.
Ти също, може би се страхуваш да гледаш "слънцето" - Бог
Отец - и живееш с поглед, наведен към земята.
Вдигни глава, виж красотата на вселената и се остави в
прегръдките на Бог Отец, който те обича с необятна любов.

Неделя 20 ноември 2016г
се закрива юбилейната година на Милосърдието.
В този ден, освен неделната Литургия в 10.00ч, по този
случай в нашата църква ще се отслужи и Литургията от
16.00ч в присъствието на
Епископа, свещениците, сестрите
и миряни от другите енории на
Епархията.
Вашето присъствие
е много важно.
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