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Брой 13 - септември 2002

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

Тел.: 082 / 228188     GSM: 098 / 285419     E-Mail: enoria_russe@yahoo.it

Както орел разбутва
гнездото си, трепери над
пилетата си, разпростира
крилата си та ги подема, и
вдига ги на крилата си,
така Господ води народа
си.

(Второзаконие 32,11-12)

Виждал ли си някога орел? Той е една от най-големите
птици на Земята.
Орелът разперва крилата си над своето гнездо и запазва
своите малки от опасности.
Той хваща малки животни и храни своите орлета,
докато те пораснат и могат сами да си улавят храна.
Понякога орлето се уморява, докато лети. Тогава
майката се спуска под своето орле и го завежда на
силните си криле безопасно до дома си.

Тъй както орелът пази своите малки, Бог пази мен.

mailto:enoria_russe@yahoo.it
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Свети Дух, непогрешим водител
Свети Душе, завладей душата ми, изпълни ме, напълно се
оставям на Тебе. Велики Майсторе,поверявам Ти
построяването, до завършека на сградата на моето
съвършенство. Искам да съм като мек восък между
Твоите ваятелни пръсти.
Изпълни душата ми, както желаеш, колкото искаш и когато
поискаш. Бъди ми ръководител, водач на цялото мое
съществуване. Запали в мен огъня на Твоята любов, направи ме
съвършен както моят Небесен Отец е съвършен.
Ела, Душе Свети, с всичките Си дарове. Накарай ме да позная
Отца и Сина. Води ме по най-краткия и най-пряк път, за да
достигна върха на светостта.

Стопли ледените сърца, събуди
заспалите души, усъвършенствай в
любовта тези, които Те обичат.
Ела, измий, огрей, стопли нашата
Земя.
Свети Душе, вдъхнови ме. Божия
Любов, изгори ме, в истинския път
води ме. От всяко зло, от всяка
заблуда, от всяка опасност
предпази ме!
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Най-сетне! С облекчение казвам тази дума
защото след десет години от както е бил
публикуване на други езици, трудът за
превеждането завърши, и сега “Катехизисът

на Католическата Църква” го има вече и на български език.
“Катехизисът на Католическата Църква”, който папа Йоан
Павел ІІ одобри на 25 юни 1992г и се отпечата на 11 октомври
1992г, е кратко изложение на вярата на Църквата и на
католическото учение, засвидетелствани и осветлени от
Свещеното Писание, от Апостолското Предание и църковната
Учителна власт. Валиден и законен инструмент той е в служба
на църковното общение и е сигурна норма при обучението във
вярата.
Одобрението и публикуването на “Катeхизиса на
Католическата Църква” се явява дълг, който наследникът за
Петър е искал да направи за Светата католическа църква, на
всички отделни Църкви в мир и в общение с Апостолическия
престол в Рим: това е дълъг да се поддържа крепка вярата у
всички ученици на Господа Исуса (вж. Лук. 22,32), както и да
се укрепват връзките на единството в същата апостолска вяра.
Всеки катехизис трябва да представя вярно и органично
свързано учението на Свещеното Писание, на живото Предание
на Църквата, на Учителната власт (с термина Учителна власт се
превежда латинското Magisterium или ролята, отредена на
Църквата да известява и тълкува правилно Божието Слово),
както и духовното наследство на Отците, на светците и
светиците на Църквата, за да се познаят по-добре
християнските тайни и да се съживи вярата на Божия народ.
Той трябва да държи сметка за развитието на учението, което
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Светият Дух с откривал на Църквата в течение на времето. Той
трябва също така да помогне да бъдат разгледани в светлината
на вярата новите ситуации и проблеми, които не са били
поставяни в миналото.
Следователно катехизисът съдържа “новото и старото” (вж.
Мат. 13,52), тъй като вярата е винаги една и съща и винаги е
извор на нови светлини.
За да отговори на това двойно изискване, Катехизисът на
Католическата църква, от една страна, приема “стария”
традиционен ред и вече следван от Катехизиса на св. Пий V,
като подрежда съдържанието в четири части: Веруюто: Светата
литургия с тайнствата на преден план; Християнският начин на
живот изложен въз основа на десетте заповеди, и накрая,
Християнската молитва. Същевременно съдържанието често се
излага по ,,нов" начин, за да отговори на търсенията на нашата
епоха. Четирите части са свързани помежду си: Християнската
тайна е обект на вярата (част първа); тя се отслужва и предава в
литургичните действия (част втора); присъства, за да осветли и
подкрепи Божиите чеда в техните действия (част трета);
тайната е основа на нашата молитва, чийто висш израз „Отче
наш" определя обекта на нашето искане, на нашата възхвала и
нашето застъпничсство (част четвърта).
Самата литургия е истинска молитва: изповядването на вярата
намира точното си място в богослужението- Божията благодат,
плод на тайнствата, е незаменимото условие на християнското
поведение, така както и участието в литургията на Църквата
изисква вяра. Ако вярата няма дела, сама по себе си е мъртва
(Иак. 2, 14-26) и не може да принесе плодовете на вечния
живот.
При четенето на “Катехизиса на Католическата Църква” можем
да доловим удивителното единство на Божията тайна и Божия
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план за спасение, както и централното място на Исус Христос,
Единственият Син Божи, изпратен от Отца, станал човек чрез
Светия Дух в утробата на Пресвета Дева Мария, за да стане
наш Спасител. Умрял и възкръснал. Той винаги присъства в
Своята Църква и най-вече в тайнствата; Той е извор на вярата,
образец за християнско поведение и Учител в нашата молитва.

Катехизисът на Католическата Църква се предлага на всеки
човек, който търси причина за надеждата, която е в нас (вж.
1Петр. З,15) и който би желал да познае изповядваното от
Католическата Църква.
“Катехизисът на Католическата Църква”, 2002г, благословен от
Папа Йоан Павел II.
от 943 стр на цена 5 лева при О.Валтер.

О. Валтер

Славни Св Павле от Кръста, който при
училището на разпнатия Христос, стана
учител на светост и християнско
съвършенство, помагай и на нас да
приемем и прегърнем ежедневните
кръстове на нашия живот.

Подкрепяй нашите болни, води нашите семейства, благослови
нашите деца най-вече нашите младежи, та да умеят да вървят
със смелост в светлината на истинската вяра.
Господи, чрез застъпничеството на Св. Павел от Кръста и Св.
Прескръбна Богородица и чрез заслугите на Христа, Твой Син.
изслушай молитвата, която Ти отправяме.

Да не забравим! Празникът на нашата енория ще бъде
в събота на 19 октомври
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Думата "мъдрост" означава
опитване на вкуса, оценяване чрез
вкуса, едно схващане на сладостта
на нещата,
Дарът мъдрост е едно участие в
безкрайната любов на Свети Дух,
един вид божествен инстинкт,
който ни кара да вкусваме Бога и да

изпитваме колко е добър Той. Чрез мъдростта ние сладостно
усещаме интимното присъствие на Бога в нас. Този дар има за
цел да усъвършенства в душата ни добродетелта любов, да я
издигне до най-високото й съвършенство.
Истинският мъдрец отсъжда всичко в светлината на Бога, под
Неговия вечен поглед. Той притежава сладостно познание за
божествените неща, чувства, че Бог го притежава, прониква в
него, неизказано го изпълва.
Любовта е центърът на всяко съществуване. Човек е бил
създаден, за да обича.,, Благодарение на мъдростта душата знае,
че е обичана от Бога и тя разбира, че в замяна, единственото й
задължение е да Го обича, за да живее занапред само за Този,
когото обича.
Любовта притежава естествен стремеж да се предава. Но Бог е
любов. Винаги Той пръв ни обича. Той предлага любовта Си на
душата ни, притежава нещо като безкрайна нужда да ни
принадлежи и да бьде обичан.
Дарът мъдрост поражда в нас един мир, който надвишава всяко
чувство, едно дълбоко, непоклатимо спокойствие, една
неизказана радост човек да се чувства обичан от един Всесилен
Баща, чието единствено желание е да ни изпълва с щастие.
Да живее човек с любов - това значи да прави всичко от любов
към Бога. Скръбта по небето се състои във вътрешния огън,
който гори в душата и я изгаря все повече с едно силно желание
да види най-после Бога, с когото тя поддържа близост.

Мъдрост

Знание

Съ
ве

т

С
ил

а

Разум
Благочестие

Страх Божи



7

Да умре човек от любов - това значи толкова пламенно да
обича Бога, че накрая не можейки повече да издържи, сърцето
Му да затихне.
"Блажен е човекът, който е намерил мъдростта... Всички блага
му дойдоха с нея. Повече си струва да я спечели, отколкото да
спечели сребро, да я придобие, отколкото да придобие злато".
(Прит. З, 13)
Исус е казал: "Дойдох огьн да донеса на земята и нямам по-
голямо желание от това да го видя да се разпалва..." (Лк 12,40).
"Не съществува нищо по-велико от любовта. Най-сьвьршените
дарове без нея са нищо" - пише свети Павел, а свети Йоан
добавя: "Да обичаме Бога. защото Той пръв ни
обикна..." (1Йоан. 4, 16).
"Угодно е било на Бога да обогати малката Тереза с един
изключителен дар - мъдростта". (Реч от обявяването й за
светица от Папа Пий XI)

ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Убеден ли съм, че светостта се изразява в любовта?
Убеден ли съм, че без любовта всичките дела, дори и най-
блестящите, не са нищо пред очите на Бога?
Любовта ли е двигателят в моя духовен живот?
Вярвам ли все повече в безкрайната любов на Бога към мен?
Искам ли често дара мъдрост от Свети Дух?

Душе на любовта, съвсем широко разтварям душата си. Нека
вълните на Твоята нежност навлязат в нея. Дай ми Твоята
божествена мъдрост, нека тя ме накара да живея и умра от
любов!

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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Хората не могат да живеят без знаците, защото те
са част от нашето ежедневие, често не си даваме

сметка за тях, не мислим за тях, защото сме свикнали  и не си
представяме живота по друг начин.
Например: пътните знаци.
Ние християните също имаме много знаци, за да изразим
нашата вяра. Някои от тях са стари, а други по-нови.
Има знаци, които идват направо от Бога и от Исус Христос,
като небесната дъга или хляба и виното.
Други пък са от хората. Някои знаци можем да нарисуваме,
като кръста. А другите се приемат като жестове, например
колениченето. А трети са като изображение : да помислим за
Църквата, като за Тяло Христово.
Знаците, по-значими, по-особени са тези, които съдържат това,
което показват, т.е. тайнствата. Те са седемте знака, в които
винаги се използват ръцете.
Ако познаваме значението на един жест или един знак, сигурно
ще го носим в сърцето си и винаги, когато го видим ще ни
говори нещо.
Ето защо през тази учебна година ще се спрем на знаците, така
нашата вяра ще стане по-жива и ще бъде още по-хубаво да
бъдем християни.

1. Свещени места
Местата, където се срещаме, за да се помолим са безкраен
извор, там ние разбираме по-добре нашата вяра.
Църквата: Стените на една Църква отделят едно място,
посветено на Бога. Цялата земя принадлежи на Бога, но Той ни
я е дал, за да я управляваме и да я направим още по-хубава. И
тогава ние даваме на Бога едно особено място, което
принадлежи само на Него, затова наричаме Църквата също и
Божият дом.
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Църквите се строят, за да се даде възможност на християните
да се срещат, за да славят Бога и да го хвалят заедно. Но
мястото оставено за Църква за нас е един знак, т.е да дадем с
радост на Бога част от това, което имаме от нашето време, от
нашите мисли, от  нашата работа.
И най-вече нашето сърце трябва да принадлежи на Господа.
Олтарът : На централно място в
Църквата стои олтарът. Той е знак, че
Исус е между нас и, че Той е Господ на
Църквата.
Олтарът е построен от камък, защото на
него ще бъде сложена жертвата за
спасението на света.
Олтарът е като една маса, защото
евхаристията ни напомня за Тайната  вечеря.
Чаша и чиния. Тези два свещени съда са направени от
скъпоценна материя, защото се ползват  за тялото и кръвта
Христови. Освен това поднасят нашите дарове хляб и вино. Те
са знак за нашата отдаденост на Бога. Поднасяйки от името на
всички хляб и вино, свещеникът казва, че те са плодове на
земята и на човешкия труд и се моли, за да станат тяло и кръв
Христови.
Покривки за олтара : Хубавата покривка се използва на
големи празници. Светата Меса е винаги празник. Затова
олтарът е покрит с бяла покривка. Бяла, за да ни напомня
кръщелната бяла дреха. С кръщението сме станали подобни на
Христос.
Свещи : По време на Светата Меса не трябва никога да липсват
свещи. Исус казва за себе си : “Аз съм светлината на света” /
Йн 8,12/. Пасхалната свещ е знак на първата дума в дело на
сътворението : “Да бъде светлина!” /Битие 1,3/
Всички други свещи означават, че ние трябва да бъдем
светлината на света. За да гори една свещ трябва да остави да се
консумира собствен восък. Ако ние искаме да бъдем
светлината, трябва да дадем нещо от себе си.
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Тогава запалената свещ става знак на любовта към Бога и към
ближния. Бог ни е дал светлина с кръщелната свещ и ние
трябва да и дадем нашия восък.
Свещите по време на Литургия означават, че християните
трябва да вземат участие в евхаристичната жертва.
Цветята - Цветята са знак на красотата по земята. Те
възхваляват Бога безмълвно чрез своето просто съществуване.
По земята цъфтят цветя от хиляди години, много преди да се
появи човекът. Но само ние хората сме разпознали и открили
красотата на цветята. Откъсвайки ги, за да ги сложим в
Църквата, ние поднасяме на Бога красотата на земята.
Но цветята са също знак за самите нас, те принадлежат на Бога,
на Църквата и трябва да хвалят Бога.
Най-хубавото от всички цветя е Исус - цветето, което Дева
Мария ни е дала.
Тамян - В кандилницата се сипва малко тамян, изгаряйки той
отделя приятен аромат. Хората  още от древни времена
мислеха, че хубавият аромат се приема на драго сърце от Бога.
Ние християните приехме този знак.
Когато на жертвоприношение се кади олтара, кръста, хляба и
виното, които ще станат тялото и кръвта на Господ с това
искаме да кажем: този е възлюбен син на Бога. Когато кадим
свещеника и верните, искаме да кажем: трябва да бъдем
възлюбени Божии чеда, да му се харесаме, както Христос.
Кадейки даровете на евхаристичната жертва, искаме те да
станат знак на нашата отдаденост.
Амвонът - с това име означаваме мястото,
където се четат четивата в Църквата. Това
място е много важно, от него се проповядва и
провъзгласява Словото Господне. Когато
четецът или свещеникът отиват до амвона, за
да четат става нещо много важно: Исус идва
със Словото си  между общността събрана в
неговото име. Затова амвонът е особено важно място за
Литургията на Словото, както олтарът е особено важно място в
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центъра на Евхаристията.
Дарохранителница (Tabernaculum) - означава
“малка палатка”. През дългия и уморителен път в
пустинята, Мойсей направил една палатка по-
голяма и по-хубава от другите, като Божие
убежище. Това беше знак, че Бог беше близо до
своя народ. Исус със своята смърт и
възкресението си махнал палатката на Стария
Завет: сега Бог живее между нас чрез Сина си.
След завръщането на Исус при Баща си, Той
присъства сред нас по различни начини: където
са двама или трима свързани с неговото име в тайнствата, в
слушане на Словото Божие и най-вече в Евхаристията. От
първите години на християнството винаги се пазеше по малко
от осветения хляб от Светата Меса за болните. На това малко
“шкафче”, което ни напомня ковчега на Стария завет,
използван като място за съхранение днес е дадено името
“табернаколо”. Исус присъства там, където свети една
лампичка, често призовавана вечна светлина. Ние коленичим
пред табернаколо.
Остенсорьо - както вече ни показва самото име е
предмет, който е нужен да показва нещо. Със
остенсорьо се представя на християнската общност
Исус във вид на хляб.
Тази форма на обожаването се развива през
вековете. Ние християните вярваме, че в малката
кръгла част от хляба, която е в средата на
остенсорьо, е по-скъпоценна от всеки друг хляб. По
време на тържеството на Тялото и Кръвта Христови го носим в
шествие по улиците, за да го покажем на другите, за да го
обожават.

Сестра Йола
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Един мъж и една жена се оженили късно и за тяхна
голяма радост и изненада се сдобили със син.
Отгледали го с голяма любов и все  възможни грижи,
но поради това, че били много бедни го дали в
училище, за да израстне духовно.

Връщайки се вкъщи момчето имало едно единствено желание :
да се отблагодари по някакъв начин на своите родители.
“Какво мога да направя - попитал ги той - наистина нещо
хубаво за вас ?”
“Най-скъпото нещо, което имаме, си ти, сине” - отговорили му
възрастните. “Но ако наистина искаш да ни направиш подарък,
донеси ни малко вино. Не сме лакоми, но от години не сме пили
нито глътка…”
Но синът нямал пари.
Един ден, когато отивал в гората за дърва, докоснал с ръце
водата, която падала от един  водопад и отпил от нея. Имал
чувството, че тя има вкус на най-чистото и сладко вино.
Напълнил едно гърне, което носел със себе си и се върнал бързо
вкъщи.
“Ето моят подарък - казал на родителите си - едно гърне пълно
с вино за вас.”
Родителите му опитали водата и след като не усетили друг
вкус, освен този на водата, усмихнали се и му благодарили от
сърце.
“Следващата седмица ще ви донеса друго гърне” - казал синът.
И така продължило много седмици, една сред друга. Двамата
възрастни се престрували : пиели от водата с голяма наслада и
били щастливи да виждат радостта, която цъфтяла на лицето на
техния син.
Случило се нещо прекрасно: техните недъзи изчезвали и
бръчките им се изглаждали.
Като, че ли в тази вода имало някакво чудо.
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Чудото на “благодарността”. Има хора, които перат,
чистят, готвят за другите десет, двайсет, трийсет години ...
Придружават ги, разхождат ги, обичат ги ден и нощ. А в
действителност не са чули да им кажат “благодаря”.
Да се каже “благодаря” не е въпрос на галантност. Означава
да кажеш на един човек : “Достатъчно ми е, че те има и те
обичам”.
Ти имаш ли навик да благодариш на Бог-Отец и на всички
онези, които ти правят добро ?
Помисли за това …

С. Терезита

1 юни
църковен брак на
Йохан и Елина

2 юни
църковен брак на

Борис и Виолетка

19 май
крисмание на

Емилия Ивелин
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За децата между 4-6 години
Ние децата от енорията “Св.Павел от Кръста”

ходихме на лагер-школа в село Асеново  заедно с отец Валтер,
сестра Йола и няколко от нашите майки.
По време на нашия лагер научихме много неща: да молим
“Отче наш”, да пеем “Алелуя”, помагахме на отец Валтер да
служи литургия. Последният ден участвахме в обща литургия с
бабите и дядовците от с. Асеново. Ние заедно с отец Валтер
проповядвахме.
Имахме и много забавления: играхме с фризби, федербал и
топки. Ходихме в гр.Плевен и гр.Ловеч. Посетихме парка
“Кайлъка” и зоопарка в него, както и зоопарка на гр.Ловеч.
Видяхме сърнички, елени, лъв, хамстери и други животни.
Разгледахме Плевенската панорама, Троянския манастир,
Природонаучния музей в с. Черни осъм, изложбата в с. Орешак.
Лагерът завърши с наш концерт. Представихме пред
възрастните песните и стихотворенията, които знаем.
Благодарим ви отец Валтер и сестро, че ни организирахте
лагера.

Мими Паскалева
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За децата между 8-13 години
В средата на месец юни
Петър,Симеон,Пламен и аз
заминахме на лагер-школа в
Пловдив. Освен Отец Валтер и
Сестра Йола, с нас беше и Леля
Цеци.
През седемдневното си
пребиваване в Коматево ние обсъждахме основно молитвата
“Отче наш”. На всеки от нас беше подробно разяснена всяка
част от тази хубава молитва.На наше разположение бяха Отец
Валтер и Сестра Йола, готови да отговорят на всичките ни
въпроси.
Когато не се провеждаше катехизис, ние се разхождахме из
пловдивската околност-Стария Пловдив, Църквите в Раковски
и чудесната природа бяха обект на нашето наблюдение и
възхищение.
В базата,където бяхме настанени ние намерихме радушно
посрещане и отзивчивост;запознахме се с Петя, Даниела,
Мария и Нели, както и с любезните сестри .
Благодарни сме за доброто желание на всички, които осигуриха
нашето приятно прекарване и за тяхното голямо търпение. От

този лагер ние се върнахме в
Русе,научили повече за себе си,
за нашата вяра и за
отношенията между хората.

Мария Станкова
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“…аз видях, че няма нищо по-добро,
освен човек да се наслаждава на
делата си, понеже това е негов дял,
защото, кой ще го доведе отпосле да
погледа това, което ще бъде след
него.”

(Книга на Еклесиаста 3, 22)

Между 29.07. и 02.08.2002г. семействата от група “Назарет”
към енория “Свети Павел от кръста” бяхме на лагер-школа в
манастира на сестрите бенедиктинтки в с.Царев брод. Целите
на лагера ни бяха няколко: духовни упражнения, взаимното ни
опознаване и сближаване на членовете на нашата католическа
общност в Русе и естествено отдих.
Главната, много амбициозна и високоотговорна задача, която
отец Валтер си беше поставил, беше да ни научи, как се
провеждат духовни упражнения. Да ни накара да се усамотим с
Бог. Общата тема върху, която размишлявахме през дните на
лагера беше РАДОСТТА. Всеки ден четяхме различни пасажи
от Библията и самостоятелно се стремяхме да прозрем, какво
иска да ни каже Бог чрез Светото писание. Отец Валтер ни
насочваше с подбрани глави от библията към четирите
подтеми: търсенето на радостта, радостта от сътворението,
радостта от Евангелието и мисията на всеки човек.
Радостта от живота е душевното равновесие на човека,
насладата от положения труд и удовлетвореността от плодовете
му. Бог ни е създал с много любов да живеем, обичаме и се
трудим в този свят. Той е заложил в нас стремежа към радост от
делата ни. Светът, който е създал за нас е съвършен. Нашите
деца, всяка тревичка и бубулечка, вскяка капка роса и бучка
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пръст будят нашето удивление и радост, колко съвършенни ги е
създал Бог.
От Евангелието струи радостта на Исус Христос от това, че
посява в душите на хората зрънцето на любовта. Той ни учи да
се обичаме един друг, тъй както Бог ни обикна.  Неговата
мисия е чрез саможертвата да ни докаже любовта на Отца си и
да приеме нашите грехове, за да можем пречистени да приемем
Бога в сърцата си. Нашата мисия е да носим Бог в душите си, да
възпитаваме следващите поколения в любов,  вяра  и упование
в Него.
Отец Валтер ни водеше, но ни остави сами да разговаряме с
Библията, сами да достигнем до великите истини на които Бог
ни учи чрез нея.
След размишленията всеки ден участвахме в Литургия, където
чрез молитви и песни отваряхме душите си за Господ и
радостта от живота, която той ни дава. Сестра Йола и сестра
Лучия с ведрите си, усмихнати лица и прекрасни гласове
правеха всеки ден един малък празник за нас. Екскурзиите до
Мадарския конник, Плиска и гр.Шумен също помогнаха за
доброто протичане на лагера.
Благодарим на сестрите бенедиктинтки за гостоприемството.
Благодаря на отец Валтер, сестра Йола и сестра Лучия за
любовта им към нас и за благородната мисия, на която са се
обрекли.

Ирена Паскалева
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По случай идването на Папата в
България, дадох на Папския Нунций
писмо за Негово Светейшество Папа
Йоан Павел ІІ, с което исках, от
името на тази енория и на сестрите
пасионистки, да му благодаря за
дейностите, които Той направи за
цялата Църква и особено за неговото
посещение в България. Тук долу
можете да прочетете отговора,
който Той ни е изпратил чрез

неговата канцелария.

От Ватикана, 5 юли 2002г.

Преподобни Отче,
по случай на скорошното пасторално посещение на Светия
Отец в България, Вие, от името на Религиозната Общност и на
Енорията, сте искали да Му изпратите благочестив поздрав,
показвайки му чувства на обич.
Неговото Светейшество, който се радва на вярна служба в
полза на изграждане на Царството Божие в този град, Ви
благодари сърдечно за жеста на духовна близост, като Ви
уверява че всеки труд трябва да бъде постоянно поддържан от
твърдо присъединяване на евангелски ценности, призовавайки
покровителството от Блажения Евгений Босилков, отделя
специално място в молитвата укрепвана с Апостолическо
благословение, която сърдечно изпращам на Вас, на
Религиозна Общност и на цялата енорийската общност.

Монс. Педро Лопец Куинтана
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Мили хора,

Вярвам, че всеки от Вас, прочитайки писмото
на О.Валтер към нас в миналия брой на
“Заедно”, е бил също толкова трогнат и
развълнуван както бях аз.
Бях поразена от желанието и искреността , с
която той иска да благодари на нас –
енориашите.

И понеже, имам следното верую “Не отминавай никое “Обичам
те!” и “Благодаря ти!”, ще си позволя от Ваше име да кажа
следното:

Ние сме тези, които трябва да благодарим!

Благодарим за това, че ни съживи във вярата!
Благодарим за това, че се чувстваме едно цяло!
Благодарим за желанието ти да бъдеш с нас!
Благодарим за съветите и помощта!
Благодарим за вниманието и загрижеността!
Благодарим за твоето усмихнато “Как си?”.
Благодарим за всеотдайността!

БЛАГОДАРИМ НА БОГА, ЧЕ ТЕ ИМА И ЧЕ СИ СРЕД НАС!

Емилия Големанова
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Както знаем, от тази
пролет имаме възможност да ползваме шевни машини, които
получихме от “КАРИТАС”. Първото изпитание и за машините
и за нас бяха шалчетата, които трябваше да направим по случай
идването на Светия Отец в нашата страна. Бяха ушити
приблизително около 900 бр. Работеше се почти всеки ден, като
идваха хора, преди или след работа, с голямото си желание да
бъдат полезни. Всеки помагаше с каквото може. Безкрайна
беше благодарността ни към г-ца Нора Славова, която пое
отговорността за скрояването на шалчетата в шивашка фирма,
което наистина беше голяма помощ.
Следващата работа, в която оценихме машините, бе ушиването
на пердета за център “Милосърдие”. От тях се изработиха
около 100, като всичко се правеше тук и наистина хората се
отнесоха много отговорно и съвестно.
Като общо впечатление се утвърди мнението, че всички работят
съвестно и отговорно. Често се чуваха коментари за това, че
машините са хубави и трябва всички да работим с чувство за
отговорност, за да можем да ги ползваме винаги когато имаме
нужда. Сега когато няма такава мащабна работа можем да си
свършим и по-дребни неща, защото това е и предназначението
на машините. Нека те да бъдат един добър повод да общуваме
по-често, да прекарваме известно време заедно, което да ни
помога да се опознаваме и при нужда да бъдем полезни един на
друг.

Цецка Микайлова

КАРИТАС


