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Брой 14 - октомври 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

Това е мотото тази година за празника на нашата енория, който
ще бъде на 19 октомври, събота (вижте програмата на
последната страница).
Празникът на енорията е особен момент да се срещнем
помежду си, но тази година имаме възможността да се срещнем
и с други религиозни общности, които са тук в града:
православните църкви, евангелските църкви, арменската
църква, евреите и мюсюлманите. Действително оргазираме
концерт и ги поканихме да вземат участие, за да изживеем
заедно един чудесен следобед в Пленарна Зала на Общината.
Ние не можем ние да не вземем участие и да не се приготвим
добре и за литургия: от 10 октомври, по време на литургия, ще
размишляваме върху писмата на Св. Павел от Кръста.
Отец Валтер всеки ден преди литургия е на разположение за
онези, които желаят да се изповядват.

mailto:enoria_russe@yahoo.it
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Бях в кораба, който от Гърция ме
водеше в Италия за почивка. Корабът
беше голям и имаше много хора.
Пътуването започна в 23.30ч, за да
пристигна в Италия 7.30ч.
След потеглянето бавно, бавно всеки
намери място, където можеше да

поспи спокойно и аз също с моя спален чувал, легнах на
открито, защото времето беше много приятно.
Беше още тъмно когато се събудих и около нас не се виждаше
нищо друго освен, долу, килватера на кораба, а горе чудесните
звезди. Седнах на един стол на кърмата на кораба, чакайки
зората. Имаше вече и други хора, които бяха там с поглед
отправен към изток. Лека, полека и други започнаха да заемат
място в очакване на “спетакъла”.
Деца, младежи, възрастни, мъже и жени: сигурно помежду тях
имаше студенти, лекари, адвокати, инженери и кой знае какви
още… но всички там чакахме.
Когато първата светлина ни даде възможност да се огледаме
около нас… само море и горе небето. Започнах да мисля колко
нищожен е човек пред вселената… само една малка точка, само
песъчинка от пясъка в пустинята… нищо пред всичко.
Гледайки лицата на останалите ми се струваше, че мислите им
не бяха много по-различни от моите… удивление и страх в
едно, и този въпрос “какво сме ние?”.
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Времето минаваше и светлината около нас се увеличаваше, но
същия изглед: море и небе. Но нашето внимание сега беше
привлечено към линията на хоризонта, където небето и морето
се целуват, където Земята срещаше Небето, което се прекланя
към нас, и мислех: “Ето Бог, Който ни дава едно Добро Утро”.
В една точка на хоризонта започна да става червено и слънцето
бавно започна да се показва и всички ние го гледахме в
тайнствена тишина. Онази червена “топка” изгряваше, докато
някой я снимаше, за да “спре” онзи чудесен момент, който
изглежда всеки ден като ново сътворение, което Бог ни
подарява.
Много пъти съм виждал зората, но всеки път се вълнувам
отново: пред този “спетакъл” с тази мисъл “колко е нищожен
човек пред вселената…”, и в същия момент думите на псалм 8:
“Кога гледам Твоите небеса - дело на Твоите пръсти,
месечината и звездите, които си поставил, казвам си: що е
човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и
чест си го увенчал; поставил си го владетел над делата на
Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му: овци и
волове всички, а също и зверовете полски, птици небесни и
риби морски, всичко, що преминава морските пътища.
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по
цяла земя!”

Отец Валтер
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Добродетелта - вяра ни помага да
приемаме, откритите от Бога
истини.
Всеки вярващ, който живее в
приятелство с Бога, е дарен с
разум. Разумът го просвещава,
разкрива на душата му дълбокия

смисъл на Божиите тайни, усъвършенства вярата му.
Дарът разум е дар на откритието. Той ни показва чудните неща
в духовния свят и разкрива пред очите ни Божиите
съвършенства.
Свети Дух ни просвещава. Чрез него душата ни става
просветена. Сам Бог ни помага да разбираме най-добре нещата.
За вглъбените души текстовете на Библията говорят. Разумът
ги учи да разкриват дълбокото значение на свещените думи.
Той разтваря смисъла на Писанията.
Този дар е специално обещан на малките. смирените, чистите
по сърце, на тези, чието простодушие отхвърля всяка преграда,
способна да забули виждането на ума.
Най-малката гордост отстранява от Бога, но волното смирение,
неудържимо Го привлича. Всичко за Бога, а слабостта - за
създанието. Ето двете истини, които ни поставят на нашето
място във Вселената.
За да притежава човек чисто сърце, трябва да не носи в сърцето
си нищо, което да е дори и малко противно на Бога. Да си
простодушен - това е да вървиш направо към Бога. като към
баща.

Мъдрост

Знание

Съ
ве

т

С
ил

а

Разум
Благочестие

Страх Божи
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Човек може да има много блестящ ум, а да не притежава дара-
разум. Дейността на този дар не се мери със силата на нашия
ум, но с чистотата на душата ни и с усърдието на любовта ни.
Плод на дарения ни разум трябва да бъде една сигурност във
вярата и едно по-голямо разбиране на пътищата към Божия
промисъл.
"Господи, дай ми разум и ще следвам Твоя закон, ще го спазвам
с цялото си сърце." (Пс. 119, 34) "Ще благославям Бога, че ми е
дал дара разум..." (Пс. 16, 7) пеем в Псалмите.
Господ обещава на Апостолите Светия Дух, който ще отвори
ума им: "Той ще ви научи на всичко и ще ви просвети относно
всичко, което съм ви казал..." (Йн. 14, 26).

ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Дали съм от душите, търсещи Бога? Въпросът за светостта
ли е, който ме занимава най-много?
Убеден ли съм, че доброто, което имам в себе си, ми е даром
дадено от Бога? Вярата ми жива, простосърдечна, ли е,
изискваща с упование божествената светлина? Знам ли да
използвам грешките си, за да се доближа повече до Бога?
Покорен ли съм напълно на вдъхновенията на Свети Дух?

Свети Душе, давай ни винаги в голямо изобилие Твоя дар -
разума, за да можем по-добре да разбираме истините, в които
трябва да вярваме и задълженията, които трябва да
изпълняваме.

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998



6

На 7 септември група католици от
Русе организирани от Сестра Йола
направихме екскурзия и посетихме
църквите в град Свищов, където Отец
Йосиф, отслужи литургия, в новата
църква и Белене, където обядвахме в

хубавия и просторен двор на църквата “Света Богородица”, и
селата Ореш и Асеново.
Приятно бяхме изненадани в село Ореш, където бяхме
посрещнати сърдечно от усмихната Сестра Кристияна и Отец
Йосиф. Разгледахме църквата Сестра Кристияна ни посвири и
пяхме заедно с нея. След това бяхме поканени в къщата, където
ни очакваше богата трапеза с баница, сладки и безалкохолни
напитки.
Прекарахме в една приятна и задушевна атмосфера
благодарение на Сестра Кристияна и О. Йосиф, на които
изказваме нашата сърдечна благодарност за тяхното
гостоприемство, като им пожелаваме здраве, дълъг живот и с

Божията благодат да
бъдат все така
всеотдайни в своята
християнска мисия.
Изморени от топлото
време, изпълнени с
много впечатления и
емоции се отправихме
към последния обект
на нашата екскурзия



7

село Асеново.
Тук на последната спирка ни очакваха много изненади.
Въпреки че Отец Анджело, който отговаря за тази църква не
беше в селото, неговото присъствие се чувстваше в начина, по
който бяхме посрещнати от библиотекарката Мария и нейната
майка Тушка.
Когато влязохме в църквата, Мария много подробно ни запозна
с историята на построяването й. Видяхме и прекрасната пещера
направена от Отец Анджело. Бяхме запознати и с историята на
чудотворната Чипровска Дева Мария, която е поставена на
видно място в църквата.
За кратък отдих бяхме поканени в беседката на двора, а тук
отново ни очакваше богата трапеза.
Възхитени сме от това сърдечно посрещане, което дължим на
Отец Анджело и неговите всеотдайни помощници Мария и
баба Тушка.
Благодарим им от сърце. Да бъдат още дълги години здрави и
жизнени за радост на всички добри християни.

Стефка Табакова
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От 4 до 18 август група младежи от Каритас Милано бяха
гости в нашата енория. Това бяха 11 младежи, които дойдоха,
за да изживеят нов опит, за да опознаят друга страна и за да
помагат с някои дейности. През това време имаха
възможността да се срещнат с Митрополит Неофит, с Отец
Стефан на православна църква “Св. Николай”, с отец Георги и
с младежи от катедралата “Св. Троица”, с пастор Данаил и
младежи на Евангелска Методистка Църква: срещите бяха
много интересни и много бяха и въпросите от едната и
другата страна. Голяма част от тези две седмици ги водихме
при децата от центъра “Милосърдие” на Каритас в нашия
град, където е отговорничка нашата енориаша г-жа Ани
Константинова.

Приключи лятото и за

младите хора със социални

нужди от дневен център

“Милосърдие”. Но то

остави топли спомени от

изпитанията, празниците,

новите приятелства и преживяванията свързани с тях.

Едно такова незабравимо преживяване бе посещението в

центъра от 5 до 16 август на единадесет младежи-доброволци

от Каритас-Милано. Те дойдоха с мисията да помагат на

Каритас-Русе. А в центъра младите италианци боядисваха

КАРИТАС
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дограма, помагаха в работата на специалистите и в

обслужването на клиентите. Но песните, игрите, и състезанията

организирани от тях, превърнаха центъра в кошер пълен с

щастливи млади хора, забравили здравословните си проблеми,

повярвали завинаги в приятелството, и в това че не са по-

различни от връстниците

си. Затова при раздялата

имаше разменени адреси,

снимки, подаръци и

разбира се много сълзи.

Ани Константинова

14 август
църковен брак на Спас и Мария Жозе

29 септември
кръщение на Юлия
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“Случайно да съм си забравила при
вас чадъра?” - ме попита една госпожа от моя квартал, която
беше идвала у дома преди няколко дни.
“Да” отговорих. Госпожата ми благодари много, а след това
каза: “Вие наистина сте честен човек! Питах толкова много
хора за чадъра, да не би да съм го забравила при тях, но всички
ми отговориха, че не съм”.

Една костенурка прекарвала тихия си и спокоен живот на една
поляна. Един ден нейна братовчедка я поканила на гости в
града, където живеела. Подтикната от желание да види света,
полската костенурката приела поканата.
Разстоянието не било голямо, не повече от километър, но за
костенурката това си било сериозно пътуване. Казала си обаче,
че бързо ще го премине и още на другата сутрин тръгнала на
път.
“С бързата си и сигурна стъпка” - помислила си тя - “преди
обед сигурно вече ще съм пристигнала. Точно на време за
сядане на масата.”
Тръгнала и си тананикала. Вървяпа, вървяла, вървяла. Към
пладне била прекосила едва неколкостотин метра.
Когато чула някаква камбана да бие дванайсет часа,
промърморила: “Каква глупава камбана! Няма и час откакто
съм излязла от къщи, а вече бие дванайсет. Не са в ред тия
часовници, а клисарите все прекаляват с виното!”
Вървяла, вървяла... Слънцето залязло и звездите заблещукали, а
костенурката била още на средата на пътя.
Страшно ядосана, тя започнала да крещи: “Светът не е вече
какъвто беше едно време! Слънцето залязва по-рано, звездите
се покзват не навреме, а пък денонощията са по-къси от двайсет
и четири часа!”
Винаги се намира някаква причина да не мислим добро за
ближните.
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“Нищо не може да се случи, освен по волята
на Бога. Така че, каквото и да е пожелал,
колкото и да ни се струва зло, в
действителност то е най-доброто.”

Св. Томас Мор

Започвам с тези думи, защото искам да разкажа за едно
пътуване, чиято цел бе съвсем различна от това, което в
действителност се случи. Това лято отново се състоя срещата
на младите католици от цял свят с Папа Йоан Павел ІІ на тема -
“Ние сме солта на земята и светлината на света”, този път в
Торонто – Канада. Беше ясно, че един от нашата енория ще
замине, а жребият се усмихна на мен. Тази радост обаче не трая
много дълго, защото отказаха визи за Канада на по-голямата
част от българската група включително и на мен. И тук искам
да използвам случая, за да благодаря на О.Корадо, О.Валтер и
на отците пасионисти, които направиха възможно да отидем
поне до Италия, макар за мен това “поне” да означава много.
Първоначалният план леко се видоизмени: Всички заминаваме
за Италия тези, които получиха виза отлитат за Торонто, ние
оставаме там и като се върнат отпътуваме заедно за България.
Само този, който не обича да пътува би казал, че пътят е дълъг
и изморителен. Пътят беше дълъг, но и много весел и забавен.
Пеехме химна и песните от международната среща, молехме
броеницата и пак пеехме, смеха и шегите ни бяхя приятели.
Стоически издържахме на жегата в Гърция и най-вече О.
Корадо, който шофираше. Игуменица (Гърция) – Бриндизи
(Италия). Този участък по вода взехме с ферибот. Пътували ли
сте по вода? Мисля, че е като да пътуваш във времето, но и в
двете посоки. Всъщност точно там става объркването с
часовниците, защото никой не е на ясно колко точно е часа,
гръцко или италианско време е и дали и капитана знае кога ще
пристигнем.
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И ето ни в Италия. Първата спирка беше за обяд във Фосачесия.
Там разгледахме старинния манастир “Сан Джовани ди
Венере” от 12 -ти век. Преди да стане манастир е било храм на
Венера. Тогава разбрах приказката вече започва. Там онези
вековни камъни и саркофази, бяха събрали история достойна за
един том енциклопедия. Още не излезли от първоначалната
еуфория и на няколко километра от там – Ланчано. Там, където
е станало чудото с евхаристията. Случило се е по време на
литургия. Един свещенник, не е вярвал, че с хляба взема тялото
на Христос, а с виното неговата кръв и когато приема
причастието то действително се превърща в парче месо, а
виното в кръв. Видяхме документи от изследвания и проби в
музея там, че това парче месо запазило се и до днес съответства
на разрез на сърце, а кръвта е от кръвната група на Исус
Христос. Бяхме силно впечатлени. Чувствах се така сякаш
самия Христос е пред мен и се запитах: Усещам ли това всеки
път, когато приемам причастие? Защото, нали точно това е
тайнството.
До вечерта, вече бяхме в “Сан Габриеле”. Място, което не мога
да сравня с никое друго. За мен това е духовен център. От
планината “Гран Сассо” се носи спокойствие и величие. Голям
манастир, стара и красива църква, а до нея още една по-голяма
и модерна.Там е и гробницата на Св. Габриел, който е починал
много млад, но е направил много за хората и църквата. Там
всяка неделя е истински празник, прииждат много хора и има
литургия през всеки час от сутрин до вечер. Място, където
човек се извисява и отдалечава от дребнавостите на големия
град.
И вече в Рим. Позабърсахме сълзичките, прибрахме
кърпичките, пожелахме си на добър час и преди да изпратим
О.Корадо, Росица, Анелия и Станимир за Торонто, в параклиса
на летището отеца отслужи литургия. Ние с Мая и Светлана
останахме в най-древния град в Европа заедно с Митко
(българин, който работи в радио Ватикана), той беше наш гид.
Рим! Храмове, дворци, базилики, триумфални арки, Форума и
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т. н. Общо, скромно 120 църкви. Как се чувства обикновен
човек в такъв необикновен град? Най- напред, краката ни
полетяха към “Сан Пиетро” (Св. Петър) – най-големият и най-
богатият християнски храм до самия ватикански дворец. Под
купола има крипта с гробницата на Св.Петър, много други
гробници на папи, голям брой статуи и творби на
Микеланджело (бях много впечатлена от “Пиета”), фреските на
Рафаело и т.н. Присъствахме на вечерната меса. Сякаш бяхме в
друг свят. В Рим посетихме още базиликите “ Санта Мария
Маджоре”, “Сан Джовани ин Латерано”, “Сан Паоло”, където
още се съхраняват мощите на Св. Павел. Много ни развълнува
древната “Сан Клементе”. Костите на Св. Климент (вторият
Папа) са били пренесени в Рим от братята Кирил и Методи. За
това там са изящно изработени образите на двамата братя. И до
Колизеума стигнахме, гладиаторите там бяха само артисти, но
това никак не ни попречи да си представим цялата картина от
времето на Цезар да речем. Разгледахме и Форума, музеите там
и изобщо се потопихме в цялата древноримска атмосфера.
Десертът беше музеят, където се съхраняват вещите на Евгений
Босилков в църковното настоятелство на пасионистите в Рим.
Римини. Бях чувала за този град само от операта “Франческа ди
Римини”, но това нашето там беше друга опера достойна за
пътепис начело с отец Марко. Там всеки ден беше различен,
всеки ден бяхме на различни места. Най-напред разгледахме
“Италия в миниатюра”- начин да обиколиш цяла Италия за час.
Ходихме до Равена, Помпоса, Честа, Падуа в църквата на Св.
Антоний и онзи град, за който с основание се твърди, че е най-
романтичния – Венеция. Разбира се не пропуснахме да
разгледаме и самият Римини, красив град на Адриатическо
море с красиви църкви в античен стил. Най-много бяхме
впечатлени от Асизи и Св.Франциск. Всъщност това са три
църкви една над друга,като в най-старата се намира крипта с
гробницата на светеца, вещите му и доказателства за неговата
стигма.
През цялото време и еуфория от интересните и свети места,
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които посещавахме все пак живо се итересувахме какво става в
Торонто. Гледахме по телевизията цялото откриване и после
всяка вечер репортажите по новините. Че си пеехме химна през
цялото време и това го имаше, но че пяхме и “Ти си ми живота”
на български на неделната литургия в църквата “Пио
Кампидели” ето това вече беше приобщаване. Отец Марко
казваше: “Както луната свети тук, така свети и в България.
Както казваме “Падре Ностре” тук, така в България казват
“Отче Наш”. И както пеем тук “Tu sei la mia vita”, така в
България пеят “Ти си ми живота”.
И ето, че дойде времето групата от Торонто се завърна.
Колкото сме повече, толкова е по-весело. Всеки бърза да
разкаже какво е преживял, всеки разказва, но дали всеки
всекиго слуша? Стана малко на принципа развален телефон. За
това ето разказа само на Росица: “Вие сте солта на земята и
светлината на света” - така се обърна Св. Отец към нас младите.
Срещата започна с меса отслужена от кардинал Алойзис
Амброзич в Ексхибишън плейс на 23.07.02. Всички младежи
бяхме разделени по езикови групи. Ние слушахме катехизис
заедно с италиански групи в енория “Непорочно зачатие на
Дева Мария”. Първият ден темата бе “Вие сте солта на земята”,
през втория ден “Вие сте светлината на света” и именно как
младежките общности дават светлината на света. Последният
ден за катехизис бе изнесен от архиеп. Арриго Миллио на тема:
“Останете помирени с Бога”, той в дълбочина разгледа въпроса
за покаянието, опрощението и помирението- със себе си, с Бога
и братята, като подчерта че помирението е залегнало в
божествения план за спасението на душите. Същата вечер
участвахме в Кръстен път в центъра на Торонто. Страданията
на Исус бяха представени от истински хора, които извървяха
всички спирки. Всичко можеше да се наблюдава и от огромна
видео стена. Събитията бяха толкова добре представени, че ни
накараха да съпреживеем страданията на нашия Господ.
Последната вечер прекарахме в молитвено бдение. Тогава
посрещнахме Св. Отец радостни и жадни да чуем неговото
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слово. Той каза:” Само Христос е крайъгълният камък, върху,
който можете да изградите вашата истинска същност. Само
Христос е истински приятел, който не ни изоставя, който ни
съпътства по пътя и чиито думи стоплят сърцето. Необходимо е
едно ново поколение от строители, за да се изгради една нова
цивилизация на свободата и мира. Тези строители трябва да
бъдете вие! Не чакайте да остареете, за да стъпите на пътя на
светостта! Светостта е винаги млада така, както е вечна
младоста на Бога. Св. Отец ни пожела “Лека нощ” и ни
благослови. На другата сутрин срещата завърши със Светата
Меса, а по време на проповедта Папата продължи да ни говори,
че ние сме солта и светлината на света и че очаква от нас да сме
евангелизатори на Новото Хилядолетие.
Междувременно стигнахме до Реканати, където отседнахме в
манастира. Реканати също е на Адриатическо море, но по-
забележителното място там наблизо е Лорето, там в самата
църква се намира къщата на Дева Мария. Има две версии за
тази къща. Едната,по-скоро легенда разказва как ангелите са
донесли камъните от самата къща на Божията майка, а другата
е че богато семейство с фамилия “Анджели” са ги пренесли с
кораб. Около къщата, която се намира вътре в църквата имаше
издълбани улейчета по самия камък от това, че хиляди вярващи
на колене, докато молят броеницата са обикаляли около нея.
Последният ден от нащето италианско пътешестве освен от
предстоящия дълъг път, бе провокиран и от едно посещение в
църквата на Падре Пио живял в началото на 20-век.
Забележителен човек с многобройни дарби. Виждал е мислите
на хората, предсказвал е бъдещето и освен това е имал стигма.
Близо до църквата е построил огромна болница с над хиляда
места.
Цялото пътуване до Италия, посещенията на толкова много
свети места и срещите ни с хората и нравите на тази страна
донесе на всички ни едно огромно богатство. Богатсво от
духовност и любов. Благодаря!

Елена Димитрова
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2. Словото Божие

Свещената Книга: Думата “Библия” означава просто
“книга”.Наричана е също книга на книгите. Никаква книга в
света не е толкова позната и превеждана като Библията.
Библията е нашата книга, свещената книга. Всеки от нас би
трябвало да има в къщи тази книга и да я чете много често.
В литургията значението на свещеното писание разбираме чрез
знаците. Над всичко е тази голяма книга хубаво подредена,
която почитаме и ползваме с уважение. Отдаваме важността и
на евангелието, което четем от същата книга или по време на
големи празници от другата, която се казва “евангелариум”.

Четивата: По време на литургия няколко души отиват на
олтара, за да прочетат и да известят Словото Божие. Това вече
ни казва, че Словото Божие е животът на Църквата. Ние
живеем словото на пророците и на апостолите, но над всичко
словото на Исус. Всяка неделя се четат четивата от Стария
Завет, от писания на Апостолите и от Евангелието.

Проповед: Проповедта по принцип се промения всяка неделя в
зависимост от четивата, но тя иска да ни помогне да разберем
Словото Господне, как човека от нашето време търси да изкаже
евангелието със свойте думи. Винаги е било така от
сътворението на света: “ Идете и научете всички народи,
проповядвайки им благата вест”. Тези думи стават практика не
само, когато четем свещените писма, но също и в проповедтта.
Това е знак че словото Божие се е изпълнило и днеска в нашите
времена. Освен тази форма има много други, чрез които
християните могат да свидетелстват истината.

Слушане: Всеки ден ние чуваме различни думи. Именно ушите
ни са нужни за това. Също по време на литургия ние слушаме.
Но не говорим тука за обикновеното и просто слушане. Това е
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един знак, за нас и за другите, които присъстват случайно в
литургията и само усещат нещо.Това е много важно и за
свещеника, който като всички нас сяда, за да слуша словото
Божие. От това как слушаме зависи нашата отдаденост, за да
направим това което Бог иска от нас.

Кирие елейсон: В началото на Евхаристията се разнася повик
на гръцки език: “Кирие елейсон”. Означава “Господи помилвай
ни”. Но превода не може да ни покаже цялото значение на този
призив. Християните приемаха този зов още от войниците,
които крещяха в хора: “Кирие елейсон”, “Кириос” беше зов към
императора, тоест: Господа. Християните казваха: “Нашия
Кириос е Христос”. Затова с призова “Кирие елейсон” ние
потвърждаваме: “Господи ние принадлежим на Тебе, ние имаме
нужда от твоята благодат”.

Аллелуя: От евреите ние взехме тази дума: Аллелуя, която е
станала славен вик на християните. Казваме или пеем Аллелуя
над всичко преди евангелието, в което ние се срещаме със
словото на Исус. Аллелуя означава: Хвалете Бога и е израз на
голяма радост за нашата вяра. В Новия Завет е радостен вик на
светците в небето.

Свят: Свещеникът на края на предисловието ни кани да се
съединим с хора на ангелите, за да пеем заедно: “Санктус”
Пророк Исаия ни представя този образ в своето писание, как
ангелите славят Бога, като възхваляват, пеейки: “Свят!”. И ние
както ангелите би трябвало да пеем винаги с открити и
радостни сърце заедно и винаги “Санктус”.

Амен: Веднага, когато чуем думата Амен мислим за църквата,
за свещениците и духовните водачи. Това е така, защото тази
дума принадлежи на църквата. Тази еврейска дума лесно
можем да преведем, защото означава: “да, съгласен съм, така е,
справедливо е”. Амен потвърждава това, което беше казано
преди. Една късичка дума, но много значителна.

Сестра Йола
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Възлюбени, за да се приготвите да приемете в духовния си дом
Светия Дух с всичките му най – висши дарове и свръх
изобилни благодати, бъдете всички обединени в едно т.е.
съединени духовно с всичките си събратя, и този съюз трябва
да бъде чрез истинска вяра, надежда и любов.
Светите апостоли били обединени в едно. О, мило общество на
любов, което притиска и обединява сърцата само в едно сърце
чрез Исус Христос.
Умолявам ви всички чрез Господа, да се отнасяте достойно със
званието си, към което сте били призвани. Преоблечете се като
божии избранници, свети и любими, с чувства на милосърдие,
добродушие, смирение, скромност и търпение. Обичайте се до
превратност с братска обич, изпреварвайте се до превратност в
почитането, понасяйте се взаимно само в един Дух,
единодушни във връзката на мира, не вършете нищо от завист
или от тщестлавие, но смирено, считайте се един друг по-висш,
така ще имате най–вече, любовта, връзката на съвършенство, на
това съвършенство, към което всеки от вас трябва да се стреми
задължително, за да го постигнем според направената изповед
на вярата.
О, как ви препоръчвам сърдечното смирение и детска
чистосърдечност, които ще ви накарат да бъдете почтителни и
милосърдни във всичко, на всички подчинени, както казва
апостолът Свети Петър: “бъдете покорни на всяка човешка твар
за Бога!” упражнявайте се чрез истинско милосърдие едни към
други, чрез свята кроткост и търпение, “понасящи се въпреки”,
бидейки снизходителни с голяма любов и подкрепяйки се едни
други. От всяко нещо направете да просияе сред вас светото
милосърдие, като се обичате взаимно едни други, съумявайте
да бъдете снизходителни, да си помагате в неволите си, с една
дума, направете да блесне във всичко истинският Дух на
разпнатия, с цел да бъдете блясъка на света вече толкова
отпуснат!
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Ако бъдем, единодушни в молитвата, с непресторена любов, с
едно сърце, имам голяма вяра, че всичките ни молитви ще
бъдат изслушани.

По случай енорийския празник на
нашата енория

“Св. Павел от Кръста”
ще се проведе

Конкурс за най-хубава рисунка
Нарисувай мира!

Конкурсът ще се проведе в
немското училище Deutsch Schule,
ул. Исмаил 2, на 12 октомври
2002г. от 8.00 ч;
Могат да вземат участие
учениците родени от 1989-1992 от
всички училища в град Русе;

В събота 12 октомври в 17.00ч в
Епикопския дом (ул. Братя
Симеоневи) ще бъде представена
новата книга “Пасторалните
писма на Блажения  Евгений
Босилков” от Негово
Високопреосвещенство
Доростоло-Червенският
Митрополит Неофит. Книгата е
издадена под ръководството на
Никополската Епархия и
Общността на Отците
Пасионисти
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Как е хубаво и весело
да сме заедно като братя!

С ъ б о т а 1 9 о к т о м в р и 2 0 0 2 г

П р о г р а м а

10.30ч литургия
в католическата катедрала - Русе

с присъствието на
Монс. Антонио Меннини

Папски нунций

16.00ч фестивал на религиозни песни
с участието

на хорове от различни църкви и религии
от град Русе

в Пленарна зала на Общината

Енорийския свещеник
О. Валтер Горра


