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Отец Валтер Горра

В нашата епархия 2019 година е
посветена на Мария, Майката на
Църквата
На 3 март 2018 г. с декрет, издаден от Конгрегацията на
Божествения Култ, папа Франциск вписва в римския календар
задължителното възпоменание на „Пресвета Богородица,
Майката на Църквата“, която я фиксира в понеделник след
Петдесетница. Декретът е с датата 11 февруари 2018 г., сто и
шестдесетата годишнина от първото явление на Дева Мария в
Лурд.
Заради това, нашият Епископ, монс. Петко Христов определи
2019г да бъде почетена Мария, Майка на Църквата.
КАКВА Е МОТИВАЦИЯТА ЗА ТОЗИ ПРАЗНИК?
Папа Франциск, пише в декрета, "обмисляйки внимателно как
насърчаването на тази набожност може да насърчи растежа на
майчинския смисъл на църквата в духовните водачи, в
богупосветените и във верните, както и така в истинска
мариинска набожност, установи, че възпоменанието на
Богородица, Майката на Църквата, е вписана в римския
календар в понеделник след Петдесетница и се празнува всяка
година. Този празник ще ни помогне да си припомним, че
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християнският живот, за да расте, трябва да бъде вкоренен в
тайната на Кръста, в принасянето на Христос в евхаристийния
банкет, и в приношението на Богородица, Майката на
Изкупителя и на изкупените ».
КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СТЪПКИ, КОИТО
ДОВЕЛИ ДО СЪЗДАВАНЕТО НА ТАЗИ НАБОЖНОСТ?
На 21 ноември 1964 г., в края на третата сесия на Втория
Ватикански Събор, Павел VI обявява Богородица за „Майката
на Църквата, т.е. на целия християнски народ, както на
вярващите, така и на духовните водачи, които я наричат найлюбящата Майка”. Ето защо, по повод на Юбилейната Година
на помирението (1975), Апостолският престол предложил да се
направи завещателна Литургияа в чест на Мария Майка на
Църквата, впоследствие вмъкната в римския месал; той също
така е дал възможност да прибави тази титла към
Лауретанските Литании (1980) („Марио, Майка на Църквата,
моли се за нас“).
КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЗИ МАРИИНСКА ТИТЛА?
Декретът гласи: «Радостното почитание, запазено за Божията
Майка от съвременната Църква, в светлината на размисъл върху
тайнството на Христос и на неговата собствена природа, не
може да забрави образа на Жената Дева Мария, която е Майката
на Христос и едновременно Майка на Църквата. Тази идея вече
присъстваше в църковното усещане, започвайки от думите на
Свети Августин и Свети Лъв Велики. Първият казва, че Мария е
майка на членовете на Христос, защото тя сътрудничи със
своето милосърдие за възраждането на вярващите в Църквата; а
другият казва, че раждането на Главата е и раждането на
Тялото, показва, че Мария е едновременно майка на Христос,
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Божий Син и майка на членовете на Неговото мистично тяло,
тоест на Църквата. Тези съображения произтичат от
божественото майчинство на Мария и от нейния интимен съюз
с делото на Изкупителя, което намира своя връх в часа на
Кръста. (ср. Йоан 19,26-27: „А Исус, като видя майка Си и
стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено,
ето син ти! После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час
ученикът я прибра при себе си.“), Майката, която беше близо
до кръста прие завещанието за любовта на своя Син и
приветства всички хора, представени от любимия ученик, като
деца, за да бъдат възродени в божествения живот, превръщайки
се в любяща хранителка на Църквата. която Христос от кръста,
чрез предаване на Духа, е родил. Избирайки, любимия ученик,
Христос избира всички ученици за викарии на любовта към
майката, като им възложи задачата с обич да я приемат.
Внимателна водачка на зараждащата се Църква, Мария започва
своята майчина мисия в горната стая, като се моли с апостолите
в очакване на идването на Святия Дух (вж. Деяния 1,14: „Те
всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои
жени и с Мария, майка на Исуса“). С това чувство, през
вековете, християнското благочестие е почитало Мария като
майка на учениците, на верните, на вярващите, на всички
онези, които са възродени в Христос и "Майката на Църквата".
, както се вижда в текстовете на духовните автори, а също и на
магистерия на Бенедикт XIV и Лъв XIII ».
Спираме нашето внимание върху вечерта на Петдесятница:
Апостолите и Мария се събират в горната стая. Това може да
изглежда обичайното събиране на семейство, което може да
прогони несъгласията, подтиква към нещо, което, се издига над
или надхвърля цялата група.
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Нещо, което присъства два пъти в Деяния на Апостолите, при
описанието на този момент е думата "единодушно". Тя описва
и квалифицира групата. Сърцата им са обединени, няма лични
стремежи или виждания, всички са единни и отдадени на
молитва.
МАРИЯ БЕШЕ С ТЯХ
"Те очакваха". Кой? Какво?
Това е кайроса, т.е. определеното от Бога време за изкупление.
Историческият момент, който чрез Светия дух се
трансформира и Божествената тайна става явна.
Там се ражда нова реалност, Божият дар, който познаваме с
името на Църквата.
Реалност, която, от една страна, прилича на човешка група,
която споделя намерения и услуги, а от друга показва лице, цоз
което прозира Лицето на Спасителя.
Мария не само присъства, не само споделя и следователно
попада в групата на тези, които вибрират в очакване
"единодушно", Мария е там, отново, готова да поеме тежкото
бреме, което изисква цялата й бдителност и отдаденост. Човек
би си помислил: Не направи ли достатъчно? Не страда ли
достатъчно? Оставете я на мира, да поеме дъх.
Напротив, Духът я прави отново плодотворна майка, тя Девата,
през всичките векове, за всички народи и за всеки, който в това
огромно множество, обръща погледа си и иска умът му да
проникне в тайната на общението с всички други умове.
Намираме се пред това малко примитивно ядро на
Йерусалимската църква, което скоро ще покълне и ще се
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превърне в жизнено семе и ще израсте през вихрушката от
години и векове, които ще формират историята на Църквата. В
утробата на Мария в този нажежен кайрос се ражда новост,
която Оците на Църквата са знаели как да пресекат и обичат: за
Августин "Мария е майка на членовете на Христос, защото тя е
съдействала с благотворителността си във възраждането на
вярващите в Църквата"; за Лъв Велики "раждането на главата е
и раждането на тялото", затова "Мария е едновременно майка
на Христос, Божий Син и майка на членовете на нейното
мистично
тяло,
тоест
на
Църквата".
Всички ние сме в Йерусалим с нея в очакване, бдителни и
треперим за новостта, която ни е дадена, но която ще можем да
разпознаем
само
в
нея,
Майката
на
Църквата.
Още веднъж е под Кръста, точно за нас, за всеки от нас.
Ако я призовем с тази титла, можем да съберем онзи дух, който
от Горната Стая преминава през вековете и през безбройните
съвести, за да изживеем в този начален момент в Йерусалим,
като го вкореним тук и сега, навсякъде където се намираме,
осъзнато да вплетем това, което искаше Господ Исус Христос.
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ПОКЛОННИЧЕСТВО (ПЪТЯТ НА ПИЛИГРИМИТЕ) В
ТУРЦИЯ
„ПО СЛЕДИТЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ”
КЪМ ПОСЛЕДНИЯ ДОМ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ
ОТ 08 ЮНИ ДО 15 ЮНИ 2019

1 ° ден, Русе - Истанбул:
Отпътуване с частен автобус от Ruse.
Пристигане в Истанбул. Среща с екскурзовода и трансфер в
хотела. Настаняване в запазените стаи.
Вечеря и нощуване в хотела.
2 ° ден, Истанбул:
Тръгване към историческия център. Цял ден посветен на
посещението на основните паметници.
Отслужване на Светата Литургия.
Връщане в хотела.
Вечеря и пренощуване в хотела.
3 ° ден, Истанбул – Анкара – Кападокия (320 км):
Тръгване за летището на Истанбул за вземане на националния
полет за Анкара. Пристигане в Анкара и посещение на Музея
на Анатолийските цивилизации и на Мавзолея на Ататюрк:
основателят на Република Турция. Тръгване за Кападокия.
Престой край езерото Туз (Соленото езеро) по време на
пътуването. Пристигане следобед и настаняване в хотела.
Отслужване на Светата Литургия.
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Вечеря и пренощуване в хотела.
4 ° ден, Кападокия:
Ранна закуска в хотела.
Посещение на
Кападокия: долината Ухчизар, каменната
Долина на Гьореме с изрисуваните с фрески църкви, Долината
Пашабах и Каймаклъ (или Йозконак или Саратлъ), един от найизвестните подземни градове. Свободен обяд. След обяд
посещение на работилница за обработка и продажба на твърди
камъни, злато и сребро. Посещение на местен кооператив,
предлагащ известните турски килими.
Отслужване на Светата Литургия.
Вечеря и пренощуване в хотела.
Участие в спектакъла на въртящите се дервиши след вечеря.
5 ° ден, Кападокия – Коня – Памуккале (634 км):
Ранна закуска в хотела.
Тръгване за Памуккале през Коня. По време на пътуването,
посещение на Кервансарай „Султан хан”. Свободен обяд.
Пристигане в Коня и посещение на Манастира и Мавзолея на
Мевляна, основател на мистичното движение на въртящите се
дервиши. Продължаване за Памуккале. Пристигане в
Памуккале и настаняване в хотела. Възможност за баня в
минералната вода на хотела.
Отслужване на Светата Литургия.
Вечеря и пренощуване в хотела.
6 ° ден, Памуккале – Кушадасъ (330 км):
Ранна закуска в хотела.
Посещение на древния град Хиераполис и на известните
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каменни каскади. Свободен обяд. След обяда тръгване за
Афродисия за посещение на гръцко-римския център (Храма на
Афродита, Театъра, Стадиона и Одеона). Продължаваме до
Кушадасъ.
Отслужване на Светата Литургия.
Вечеря и пренощуване в хотела.
7 ° ден, Кушадасъ:
Ранна закуска в хотела.
Цял ден посветен на посещението на Ефес: Храма на Адриан,
Библиотеката на Целзий и Големия Театър. Свободен обяд.
Посещение на магазин за кожени изделия и продължение с
посещение на последната резиденция на Мадоната. Трансфер в
хотела.
Вечеря и пренощуване в хотела.
8 ° ден, Кушадасъ – Истанбул – Русе:
Ранна закуска в хотела и трансфер до летището в Измир за
обратния полет за Истанбул

* Редът на посещенията може да варира поради технически
причини.
* В почивните дни на музеи, дворци и църкви, посещенията ще
бъдат заменени от алтернативни монументи. Върнете се вкъщи
с автобус.
Предвидени хотели:
Истанбул – Ramada Old City 4 * Hotel www.ramadaistanbul.com
или аналогичен
Кападокия – Хотел Perissia 5 * Local www.perissia.com.tr или
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аналогичен
Памуккале – Хотел Colossae Thermal 5 * www.colossaehotel.com
или аналогичен
Кушадасъ – Хотел Royal Palace 4 * www.royalpalace.com.tr или
аналогичен
Дялово участие основано на минимум от:
35 - 39 Pax

€ 433,50 p.p.

40 - 44 Pax

€ 404,00 p.p.

Допълнение за единична стая € 175,00
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
автобус Русе - Истанбул – Русе
7 нощувки в хотел 4 звезди;
Полупансион за цялото пътуване;
Частни трансфери от и за летищата в Турция;
Посещения и екскурзии по програма;
Екскурзовод за целия поклоннически път;
Транспорт в луксозен автобус G:T. de Luxe;
Денонощно обслужване и съдействие от нашия офис в
Истанбул.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Всичко, което не е изрично посочено във включващата
квота;

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРИ ОТЕЦ ВАЛТЕР
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Седмицата на молитва за християнско единство
Неделя 20 януари, бе поканен в католическата църква “Свети
Павел от Кръста” пастор Ивайло от Баптистката Църква за да
проведе размищнието за християнското единство.
След това, християните от Баптистката, Методиската,
Арменската и Католическата Църква, сряда 23 чнуари в
Баптистката църква в Русе, се събраха , за да молят за
единството. Тази година темата за Седмицата на молитва за
християнско единство, избрана от църквите в Индонесия, е
била: “Правда, само правда търси”. Тази тема е необходима,
като се вземат предив повтарящите се ситуации, които
доведоха до разделения и конфликти. Когато се молим заедно,
ние си припомняме, че като членове на Тялото Христово сме
призвани да търсим и въплъщаваме правдата. Нашето единство
в Христос ни прави способни да вземем участие в борбата за
правда и да утвърждаваме достойнството на човещкия живот.
През времето на молитва, молихме с тези думи: “Боже на
любовта, Ти ни събра като овци от Твоето стадо. Исус, Твоят
Син ни призова да се обичаме един други, за да покажем, че
ние сме Негови ученици. Ние признаваме, че пренебрегвахме
Неговата заповед за любов, считайки членовете на другите
църкви за съперници; поддержайки врацебно отношение един
към други и бивайки нерешителни в прощаването, загрижени
само за нашите лични интереси, пренебреквайки хуждите на
нашите братя и сестри, изключвайки тези, които не споделят
нашата гледна точка. По този начин ние укрепихме стените на
разделението, които съществуват между нас. Господи,
помилуй.
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Сестра Терезита

Островът на чувствата

Имаше някога....един остров където живееха
всички чувства и морални ценности на хората - Доброто
настроение на хората, Тъгата, Знанието... включително
Любовта.
Един ден беше съобщенo на чувствата, че островът започва да
потъва. Тогава приготвиха кораби и започнаха да отплават,
само Любовта поиска да чака до последния момент, надявайки
се на добрата воля на чувствата. Когато островът достигна
точката на потъване, Любовта реши да поиска помощ.
Богатството мина близо до Любовта на една луксозна лодка и
Любовта попита – „Богатство ще можеш ли да ме вземеш с
теб?’’ - ‘’Не мога, има много злато и сребро в моятя лодка, няма
място за теб.’’
Любовта реши да помоли Гордостта, която минаваше с един
прекрасен кораб - „Гордост, моля те, ще можеш ли да ме
вземеш с теб?“ – „Не мога да ти помогна Любов. Тук всичко е
идеално, може да ми счупиш лодката.’’
Тогава Любовта поиска от Тъгата – „Тъга, моля те, разреши ми
да дойда с теб.’’- „Ох, Любов - отговори тъгата - Толкова съм
тъжна, имам нужда да остана сама.“
И Доброто настроение мина покрай Любовта, но беше толкова
доволно, че не чу, че тя го вика.
Изведнъж един глас каза – „Ела Любов, ще те взема с мен.“
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Говореше един старец. Любовта се почувства толкова
благодарна и изпълнена с радост, че забрави да попита за името
на стареца. Когато пристигнаха на сушата, старецът замина.
Любовта попита Знанието – „Знание, можеш ли да ми кажеш
кой ми помогна?’’ - „Беше Времето’’, отговори Знанието.
„Времето!, защо Времето ми помогна?’’- запита Любовта.
„Защото Времето е способно да разбере, колко е важна
Любовта в живота.’’

Запомни! Само любовта на Бог и братята, дадена и приета,
може да ни спаси.

-
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