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Неделя 20 октомври:
храмов празник

През настоящата година ще празнуваме
храмовият празник в неделя 20 октомври
със Света Евхаристия от 10.00ч,
избирайки да го празнуваме само с нашата
русенска енорийска общност.
На 22 ноември 2020 г. ние Пасионистите
ще празнуваме юбилей. На тази дата ще
отбележим 300 години от деня в, който
свети Павел от Кръста, получава
разрешението да започне монашески

живот от Епископа и да се облече с черната дреха, която след
това става облекло на пасионистите. На следващият ден Свети
Павел от Кръста започва своя духовен период (от 23 ноември
1720 до 1 януари 1721), като в една стая в църквата в
Кастеллацо, село между Тoрино и Геноа, той се затваря сам, за
да разбере в дълбочина, какво иска Бог от него. Там той пише
своя девник, който остава за нас свидетелство, за нашия
духовен живот като пасионисти.
Поради тази причина, искаме тази година в деня на празника
да припомним важните моменти от живота на Свети Павел от
Кръста и да се приготвим от сега за следващия юбилей, който
ще празнуваме по-специален начин в нашата енория,
посветена на този светец.
След Светата Евхаристия на 20 октомври от 11.30 ще се
проведе концерт, програмата, за който ще намерете на
последната страница на този бюлетин.
Ще ви очакваме.
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Приятна изненада

Тази пасторална година започна с една голяма и неочаквана
изненада.
На 29 юни празнувах 20 години от ръкоположението ми в
свещенство, а на 4 август 20 години от моето пристигане в
България. И на двете дати бях извън енорията и не успях да
отбележа тези събитя. Вече не мислех за тях.

Обаче, без аз да знам нищо, скрито и тайно някой започна да
действа, за да ги празнуваме тържествено.
Така всичко беше  подготвено за неделя 22 септември.

От Италия дойдоха двама много скъпи за мен събратя: отец
Флориян Де Фабис, който беше моя началник провинциял,
когато влязох в манастира и този, който ме насочи към
България, за да изпълня моето мисионерско звание. Другият
събрат е отец Алесандро Фополи, който сподели с мен годината
на новицията и, който беше рекоположен само две седмици
преди мен.

Те дойдоха за да празнуват с мен, а аз мислих, че са дошли само
да ме видят.
В същата неделя в Русе пристигнаха няколко италиански
приатели от София заедно със секретаря на Апостолическия
Нунции, отец Паул Бутнару.

Всички ми казаха, че са в Русе случайно поради техни задачи.
В самото начало на Светата Неделна Литургия, сестра Йола
обясни на всички енориаши, и на мен, че в този ден празнуваме
моите юбилеи.

Тази изненада беше изключително голяма. Остави ме без думи!.
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Получих и подаръци, особено ме трогнаха двайсетте рози,
донесени от енорияшите по време на Жертвоприношението, и в
края на Литургията, Чаша и Купа за Светото Причастие.

С песента „Многая лета“ всичките присъстващи ме поздравиха
за този празник.
За тази голяма изненада, поднасям моята голяма благодарност
към всички вас!

05 юни 2019 Мартин Огнянов Иванов
** юли 2019 Екатерина Антонова Велчева
22 август 2019 Емил Маринов Върбанов
10 септември 2019 Милко Томов Марков
07 септември 2019 Анка Павлова Ангелова
03 октомври 2019 Лиляна Сабастиянова Цветкова
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Броеницата на седемте болки
на Блажена Дева Мария

През лятото един човек от Полша ни подари броеници на
седемте болки на Блажена Дева Мария, които раздадохме на
енорияшите и молихме тази броеница през седмицата от 8
(празник Рождение Бодородично) до 15 септември (празник
Скръбна Майка).
Заедно с броеницата раздадохме листенце с обяснения как да я
молим.
В тези страници на бюлетина искаме да напишем отново тези
обяснения и да ви поканим да молите тази броеница.
Тези, които още не са получили броеницата могат да се
обърнат към нас.

Начало на молитвата
Боже мой, Принасям Ти в жертва тази броеница за Твоята слава
и за слава на Твоята Света Майка, обмисляйки и споделяйки
нейната Болка. Моля Те, дай ми разкаяние за греховете, които
съм извършил, помогни ми да бъда мил и смирен, колкото
трябва, мога да получа всички индулгенции, които са свързани
с нея.

Акт за покаяние за грехове
Господи, съжалявам за всички грехове, които съм извършил
срещу Теб, защото те ме водят към несъгласие с Теб и ме
отдалечават от Тебе, който ме поддържаш жив и който винаги
ми помагаш. Съжалявам за греховете си, защото те причиниха
смъртта на Твоя син - Исус Христос. Отче, освободи ме от
греха, спаси ме от повтаряне на греха, искам да принадлежа на
Тебе. Амин

3 пъти “Радвай се...”

Седемте болки: 1 път „Отче наш...”, 7 пъти “Радвай се...”
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1. Старецът Симеон казва на Дева Мария, че меч на болка
ще прониже сърцето й.

2. Бягството на Исус в Египет.
3. Скръб в сърцето на Богородица, когато е изгубила и

търсила Исуса.
4. Дева Мария срещна Исус натоварен с кръста.
5. Дева Мария под кръста на Исус.
6. Дева Мария получава тялото на Исус в ръце си.
7. Дева Мария полага тялото на Исус в гроба.

На края на всяка болка: „Милостива Майко, напомняй ми
всеки ден за Страстта на Исус"

Завършваща молитва:
„Царице на мъчениците, душата Ти беше окъпана в океана на
Скръбта, моля Те, в името на сълзите, които си проляла по
време на тайната, дай на мен и на всички грешници съвършено
покаяние" Амин.

Телефонни контакти

От миналото лято, преминавайки към
друга компания за интернет, закрихме
един от телефонните номера на енорията.
Старият номер 082 828188 не съществува.

За контакти можете да се обаждате на следните номера:

082   83 25 51 Стационарен
0888 32 62 64 О. Валтер
0882 71 88 34 С. Йола
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Нова програма за Светите Литургии

Всяка година при планирането на пасторалните дейности в
енорията, разглеждаме и програмата за Светата Литургия през
седмицата, според възможностите на енориашите да участват.
Особено внимаваме кога и къде е по-удобно за тях. В
предходни години доста хора се събираха на литургиите в
параклиса „Бл. Евгений Босилков“, място по-близо за хората,
които живеят в този район на града. Така от една Литургия
седмично, минахме на три дни, в които служихме в този
параклис седмично. С годините поради различни причини
(хората остаряха, за други вече не е удобен часа, трети се
премести и т.н.) по-малко хора идват на литургия в параклиса,
докато видяхме, че в църквата през седмицата е по-удобно за
хората и по-голям брой идват.
Наблюдението ни доведе до решението за нова програма за
Света Евхаристия през делниците за тази пасторална година.
Вярно е че задължително е само участието в неделната
Литургия, но също е много добре да вземаме участие и през
седмицата. Има хора, които редовно идват, други понякога, а
трети никога.
Моята покана е да увеличаваме нашите срещи със Словото
Божие и със Светото Причастие и през седмицата, например с
две участия месечно на делнични Литургии и на всичките
Неделни Литургии.
Мисля, че тази нова програма може да позволи на всеки
(работници, пенсионери, ученици…) да намери време, да
увеличи своите срещи с Исус Евхаристия.
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Понеделник в църквата
17.30 Броеница
18.00 Свята Евхаристия

Вторник в църквата
17.30 Броеница
18.00 Свята Евхаристия

Сряда в църквата
09.30 Броеница
10.00 Свята Евхаристия

Четвъртък в параклиса
09.20 Броеница на милосърдието
09.30 Свята Евхаристия

Петък в църквата
17.30 Броеница *
18.00 Свята Евхаристия

* През Постното Време от 17.30 Кръстен Път

Събота в църквата
09.30 Броеница
10.00 Свята Евхаристия

Неделя в църквата
09.30 Броеница *
10.00 Свята Евхаристия

* Първата неделя на месец от 9.00 Обожаване
През Постното Време от 9.30 Кръстен Път
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Нова учебна година

за ЧНУ и ЧДГ

Вяра Надежда Любов

За седми път открихме учебната година. Началото беше
сложено на 15-ти септември 2013г, когато започнахме нашата
дейност, първо като детски център, а след това лицензирани
частна детска градина и частно начално училище.

Всяка година се поверяваме на Бог. Единственият, Който може
да дава смисъл и цел на нашия живот и на нашите действия.

Тази година издигнахме нашата молитва към Него чрез една
песен, в която молихме за всички деца. Песента е молитва,
която едно дете издига към Господа. Припевът казва така:
Повярвай в деня,
в който гладът и войната ще отминат
да има надежда сред отчаянието,
което всяко врабче преброява
да чуваш всеки вик и всяка молитва.

В техните ръце ще оставим този свят, за да построят един нов
свят.

Наше задължение не е просто да даваме добро обучение и
богата култура, а да помагаме тези деца да имат високи
ценности, така че обучението и културата да намерят своя
смисъл и основа.

Нека да оставим децата да вярват, да се надяват, да обичат: да
вярват в Бога, да се надяват в Него, да Го обичат. От нас се
иска да им подпомагаме в този път. Така и само така, човекът
може да вярва в човека, да се надява в него, и да го обича.
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Нека позволим на тези деца и на всичките деца, да построят
един свят по-добър и по-хубав от този, който ние ще им
оставим.

Един свят където истинската вяра ще царува, силната надежда
ще изгрее, Божата любов ще стигне до сърцето на всеки човек.

Това е нашето желание, тази е нашата задача и с вашата и
Божата помощ нека да бъдем добри сеячи, които слагат добро
семе в сърцето на тези деца.

Тази учебна година започнахме с 32 деца записани в четири
класа на началното училище и със 64 деца записани в четирите
групи на детската градина.

Да ги придружаваме всички с нашите молитви, и по особен
начин всяка втора неделя на месец, когато ще ги споменаваме
през времето на Светата Евхаристия.

Снимка: Децата край на миналата учебна година 2018/2019
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27 юли Кръщение на Оскар

11 август Кръщение на Тео
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Сестра Терезита

По-достойният

Трима млади африканци влезли в колибата за
събрания. Вождът бил седнал в дъното,

заобиколен от старите воини. Момчетата се приближили.
„За шест дни - казал вожда, говорейки бавно - бяхте оставени в
гората за да изпитаме вашите възможности, за да можем да
решим дали сте достойни да бъдете считани за воини. Върнахте
се здрави, независимо от опасностите. Но това не е достатъчно.
Какво направихте за да заслужите името-воин ?“
В пълна тишина пред мъжете от племето, момчетата описаха
своите подвизи.
Първият беше убил един леопард, вторият се беше борил с
питон. Само третото от момчетата мълчеше.
„Ти, Мамаду, какво направи?“ - попитал вожда.
„Намерих гърне с мед от диви пчели“ отговори смирено
Мамаду. Момчетата се усмихнаха. Какво е това да крадеш мед
от пчели? Искаше се търпение, също и смелост, но не беше
достойно изпитание за воин от племето.
„Защо взе меда а не улови див звяр“ - попита вожда.
„Ти знаеш - отговори Мамаду - че моите родители са възрастни
и болни, трябваше да мисля за тях и го направих, занасяйки им
мед“.
Вождът стана. Протегна копието към Мамаду и каза: „Вземи го,
между всички ти си най-достоен“.
Преди да бъде ловец, един мъж трябва да бъде човек.
Има само един начин да се разбере дали е такъв  Когато над
всичко слага любовта и уважението към родителите си.
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