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О. Валтер Горра

Празникът
“Тяло и Кръв Христови”,
на 6 юни, с Монс. Румен Станев,
помощен епископ в София
Ще имаме удоволствието и честта Литургията за празника
“Тяло И Кръв Христови” (на 6 юни) да бъде отслужена в
нашата катедрала в Русе от наскоро ръкоположения Епископ
на Софийско-Пловдиския Диоцез Монсиньор Румен Станев..
Ръкоположен на 17 януари 2021 в София, в църквата “Св.
Йосиф”, от Негово Високопреосвещенство монсеньор Георги
Йовчев, епископ на Софийско-Пловдивски диоцез, и от
останалите съслужещи епископи монсеньор Христо Пройков,
епарх на Софийска епархия „Йоан XXIII”, и монсеньор Киро
Стоянов, епископ на Скопски диоцез, като в ръкоположението
участва и апостолическият нунций монсеньор Анселмо Гуидо
Пекорари, Монс. Румен Станев, заедно с нашия епископ
Страхил Каваленов, са новите и млади епископи, които
ръководят католическите верни в България.
Това бе историческо събитие за Католическата църква в
България, тъй като за първи път Папа Франциск назначава
помощен епископ с постоянно седалище в София, както и
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първото епископско ръкоположение в столицата след дълги
десетилетия.
Н.ВПр. монс. Румен Станев е роден на 19 август 1973 г в с.
Калояново и е ръкоположен за свещеник на 11 септември 1999
г. в катедралата „Св. Лудвиг” в Пловдив. През целия си
свещенически живот той следва своето най-голямо желание „да
служи на хората”. Първоначално е назначен за помощникенорийски свещеник в енорията "Пресвето Сърце Исусово" в
град Раковски. От 5 септември 2005 г. до избирането му за
епископ е енорийски свещеник в Католическата енория "Свети
Михаил Архангел", в Раковски.
Монс. Румен Станев бе избран за президент на „Каритас
България“. Това стана по време на 39-та извънредна изборна
Национална конференция на федерацията, която бе проведена
на 4 ноември 2020 г. в гр. София.
Много ще се радваме да бъде между нас на 6 юни монс. Румен,
заедно с монс. Страхил, за празника “Тяло и Кръв Христови”.
Двамата млади Епископи сигурно ще дадат на Католическата
Църква в България нови стимули и идеи за бъдещето й
развитие.

Програмата за неделя 6 юни е следната:

9.00ч Обожаване на Светото Причастие
10.00ч Свята Евхаристия
11.30 Концерт
на
Академичен
Хор
Sexaginta Prista при Русенски Университет
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Празникът Тяло и Кръв Христови
от произхода си до днес
Празникът Тяло и Кръв Христови с шествието, водено от
Светото Причастие, е несъмнено един от най-обичаните
празници и е сред най-силните моменти на молитвата. С този
празник се припомня реалното присъствие на Исус в
Евхаристията.
Произходът му е от ХІІІ век
Корените на този празник датират от ХІІІ век и като неин
инициатор се посочва френската монахиня Юлиана
Корнийонска (ок. 1192-1258) от Лиеж, Белгия. През 1208
Юлиана, изпадайки в молитвен екстаз, вижда сияйно бяла
луна,но която от едната си страна е белязана от сянка. Видение,
което откроява липсата в Църквата на празник в чест на
Пресветото Тайнство. По нейно искане епископът на Лиеж
въвежда в диоцеза празник в чест на Тялото и Кръвта Христови.
Годината е 1247. Но официално празникът бива обявен за
цялата църква на 8 септември 1264 от папа Урбан ІV с булата
„Transiturus de hoc mundo. Познатите ни шествия със Светото
Причастие, или както ги наричаме в България „алаи“, започват в
началото на ХІІІ в. В Италия това нововъведение се приписва на
Франциск Асизки (поч. 1226 г.). Първият такъв случай във
Франция е в параклиса „Св. Кръст” в Авиньон през 1226 г. по
заповед на крал Луи VІІ, който чества победата срещу
еретиците албигойци. Освен това в западната християнска
традиция се основават и многобройни монашески ордени, които
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посвещават голяма част от времето си на съзерцаване на
Евхаристията.
В няколко държави още днес този празник, както е по
традиция, се чества в четвъртъка след празника на Пресветата
Троица.
В някои държави, сред които България , този празник се чества
в неделята след празника на Пресветата Троица, за да помогне
за присъствието на повече хора и да не създава допълнителни
проблеми на града в работния ден.
Евхаристията ни дава силата да се посветим на другите
През годините на своя понтификат папа Франциск подчерта
различните аспекти на този празник. Преди всичко силата,
която извира от този празник, за да се посветим на другите.
„Колко много майки, колко много бащи, заедно с къшеите
хляб, които всеки ден слагат на масата на своите домове, са
преломявали своите сърца, за да могат децата им да растат, да
растат правилно! Колко много християни, като отговорни
граждани, са преломили собствения си живот, за да съхранят
достойнството на останалите, особено на най-бедните,
изоставените и дискриминираните!“ (Тяло и Кръв Христови, 26
май 2016)
Година по-рано той подчертава, че онова, което не ни
позволява да се разединим, е именно Евхаристията.
„Христос, присъстващ сред нас, в знаците на хляба и виното,
изисква силата на любовта, за да се преодолее всяко разделение
и същевременно да се превърне в общение с бедния, подкрепа
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за слабия, братска подкрепа към онези, които сами не могат да
носят тежестта на всекидневния живот или заплашените да
загубят вярата си“ (Тяло и Кръв Христови, 4 юни 2015).
Хлябът на единството
Евхаристията не е абстрактно, а живо възпоменание на любовта
на Бог, Тайнство, който се вписва в духовното ДНК, припомни
папата през 2017:
„„Евхаристията е тайнството на единството. Който я приема не
може да бъде друго, освен строител на това единство, защото
то се ражда в него, в неговото „духовно ДНК“. Нека този Хляб
на единството да ни изцели от амбицията да бъдем винаги над
другите, от желанието да се налагаме, от подклаждането на
разногласия и постоянните критики. Нека породи в нас
радостта да се обичаме, без съперничество, без завист и
клевети“ (Тяло и Кръв Христови, 18 юни 2017).
Тяло и Кръв Христови, за да се занесе огънят на Божията любов
по света
„Исус приема грешниците и яде с тях. Това се случва и на нас,
по време на всяка литургия, във всяка църква: Исус е доволен
да ни приеме на своята трапеза, където поднася себе си за нас“.
Така гласи днешното туитер съобщение на папа Франциск за
празника Тяло и Кръв Христови, който Църквата чества днес.
На вчерашната генерална аудиенция, в навечерието на
празника, папата призова да живеем „един евхаристиен живот“,
да разпалим света с огъня на Божията любов.
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„Можем да реализираме един „евхаристиен живот“. Осветената
хостия съдържа в себе си личността на Христос: призовани сме
да я търсим пред дарохранителницата в църквата, но също в
онази дарохранителница, която са последните, страдащите,
самотните и бедните хора“.
Благодатта, която дава плод
Папата призова да се живее пълнотата на евхаристийното
обожаване, защото сме призовани да отразяваме в нашия живот
пламъка на Божията любов
„Приканвам ви да гледате с доверие към вашето бъдеще в Бог,
носейки огъня на неговата любов в света. Веднага щом е
възможно, завърнете се към обожаването и причастяването с
Тялото на Господ по време на неделната литургия. Това е
благодатта на Пасхата, която дава плод в Евхаристията и прави
живота ни плодотворен. Бог да ви благослови!“.

(Благодаря
за
тези
снимки на
г-жа
Маргарита
Пейчева)
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Снимки от шествията за празник “Тяло и Кръв” Христови
в началото на XX век в Русе. Минавали са по ул.
Княжеска, Кея и други улици около църквата.
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Евхаристия: Благодарност
Евхаристията (на гръцки: ευχαριστία, благодарност), известна
също като свето причастие, наред с кръщението, е основно
тайнство в християнската Църква. Въведено е от Сина Божий
Исус Христос по време на Тайната вечеря (Мт. 26,26-28), (Лк.
22,19), когато той дава на учениците си хляб и вино, т.е. тялото
и кръвта си.
Евхаристията е основа на църковния и литургичен живот.
Повечето християнски деноминации (православни, католици,
древните източни църкви, англикани, лутерани и т.н.) вярват, че
Христовото тяло и кръв реално присъстват в причастието.
Някои протестантски конфесии (калвинисти, методисти,
баптисти, адвентисти и др.) възприемат причастието само като
символ.
От най-дълбока древност хлябът и виното се използват за
култови цели от редица народи. От гледна точка на
християнството най-важни са практиките на древните евреи,
описани в Стария завет. Например Мелхиседек посреща
старозаветния патриарх Авраам с хляб и вино (Бит. 14:18).
Християнската религия освен това възприема юдейската Пасха
като първообраз на причастието.
Теология и богослужение
Традиционните християнски изповедания вярват, че виното и
хлябът се „преосъществяват“ и стават истински тяло и кръв
Христови. Преосъществените хляб и вино се наричат Свети
дарове.
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Възприема се обяснението на свети Йоан Дамаскин, прието от
Седмия вселенски събор, според което хлябът и виното не
променят материалната си природа, но и не остават обикновени
земни вещества, а тяхната същност се свърза с божествената
същност на Исус Христос. Това се случва по време на
определен момент в богослужението (Литургия, Миса), който е
и неговата кулминация. Първи се причастяват свещениците,
извършващи тайнството, а след това останалите вярващи. При
православието, римокатолицизма и в древните църкви, за да
бъде прието причастието, вярващият трябва да е съблюдавал
пост и да е преминал през тайнството Покаяние, свързано с
изповед.
Особености при различните изповедания
При православието и римокатолицизма съществува учението за
Христовата жертва, според което тя не е принесена еднократно,
а е постоянна във времето. Тази жертва видимо се повтаря
всеки път по време на Литургията, чиито център е
Евхаристията. Според почти всички протестантски възгледи
жертвата е еднократна, а причастието идва, само за да напомни
за нея (и да направи съпричастни вярващите към нея).
Православие
В православната църква тайнството може да бъде извършено от
епископ или от свещеник. По време на Литургията, епископите
или свещениците приготвят със специален ритуал Евхаристията
върху олтара, причастяват се сами, след това причастяват
вярващите, след което останалите Свети дарове трябва да бъдат
приети от свещенослужителите.
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Римокатолицизъм
Основната разлика между римокатолицизма и православието се
състои в начина на причастяване. В Католическата църква само
свещенослужителите се причестяват с хляб и вино, на миряните
се дава само хляб. Друга формална разлика е тази, че хлябът за
Причастието при католиците е безквасен (във връзка с
традициите на юдейската пасха), докато в Православната
църква той е квасен.
Протестантство
Протестантите смятат, че възгледът за Господнята вечеря като
повторение на Христовата жертва е непознат в Новия завет.
Няма нужда да се повтаря Христовата изкупителна жертва, тъй
като тя „може съвършено да спасява тези, които идват при Бога
чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях (Евр.
7:25). „Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ
на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред
Божието лице за нас" (Евр. 9:24). В Посланието към евреите се
отбелязва, че Христос не трябва да принася „Себе си много
пъти" (9:25), тъй като Той „беше принесен веднъж, за да понесе
греховете на мнозина" (9:28).
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ОЩЕ ЗА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ
Вземете, яжте: това е Моето тяло… Пийте от нея всички;
защото Това е Моята кръв на Новия Завет, Която за мнозина
се пролива за опрощаване на греховете.
(Мат. 26:26-28)
Ако не ядете плътта на Сина Човешки и не пиете кръвта
Му, Не ще имате в себе си живот… Който Яде Моята плът и
пие Моята кръв, Пребъдва в Мене и Аз в него.
(Йоан.6:53-56)
Как учи Църква за тайнството Свето Причастие
Според учението на Христовата Църква Причастието е такова
велико тайнство, в което вярващите под вид на хляб и вино
вкусват истинското тяло и истинската кръв Христова за найблизко съединение с Него, за опрощаване на греховете и
получаване на вечен живот, като при извършване на това
тайнство те правят спомен за страданията и кръстната смърт на
Спасителя.
Много време преди страданията си Христос вече е подготвял
народа и учениците си да разберат спасителната сила на
Великото тайнство Свето Причастие, когато, като нахранил с
пет хляба и две риби около 5000 души, предложил им учението
за необходимостта да се получи вечен живот с вкусването на
пречистото Му Тяло и Кръв: „Аз съм живият хляб, слязъл от
небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее во веки; и
хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за
живота на света… Ако не ядете плътта на Сина Човечески и
не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който яде
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плътта Ми е пие кръвта Ми, има живот вечен; и Аз ще го
възкреся в последния ден. Защото плътта ми е истинна храна
и кръвта Ми е истинно питие. Който яде плътта Ми и пие
кръвта Ми, в мене пребъдва и Аз в него. Както Ме е проводил
Отец живий и Аз живея чрез Отца, така и който Ме яде, ще
живее и той чрез Мене. Този е хлябът, който слезе от небето;
не както вашите бащи ядоха манната и умряха: който яде
този хляб, ще живее и во веки“ (Йоан.6:47-58).
Още по-ясно Христос е учил учениците си за Светото
Причастие на Тайната вечеря: „Когато ядеха, взе Исус хляба и
благослови и преломи го, и даваше на учениците, и рече:
вземете яжте: това е тялото Ми. И взе чашата и благодари,
и даде им, и казваше: пийте от нея всички, защото това е
Моята кръв на Новия Завет, която се заради мнозина излива
на прощение на греховете“ (Мат.26:26-28).
От тези думи на Христа Спасителя се вижда, че в установеното
от него тайнство Свето Причастие вярващите приемат във вид
на хляб и вино истинското тяло и истинската Му кръв „за
прощение на греховете“, за съединяване с Христа и получаване
на вечен живот, и че който не яде плътта на Сина Човечески и
не пие кръвта Му, „няма в себе си живот“.
Така учи за Светото Причстие и Свети Апостол Павел:
„Чашата на благословението, която благославяме, не е ли
причастие на кръвта Христова? Хлябът, който преломяваме,
не е ли причастие на Христовото дело?“ (1Кор.16,16).
„Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази
чаша, смъртта Господня възвестява докле дойде Той. Така
щото, който яде този хляб или пие чашата Господня
недостойно, повинен ще бъде на тялото и кръвта Господня.
Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие
от чашата; защото, който яде и пие недостойно, той яде и
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пие осъждане на себе си, като не отличава Тялото Господне.
От това има изпомежду ви мнозина немощни и болни, а доста
и умират“ (1Кор.11,26-30).
И така, Словото Божие ясно ни учи, че в тайнството Свето
Причастие във вид на хляб ние ядем, за да се съединим с
Христа, неговото пречисто тяло – това същото тяло, което е
висяло на кръста, и пием във вид на вино тази същата негова
пречиста кръв, която се е проляла на кръста; Свещеното
Писание ни учи, че никой християнин не може да се спаси без
причастяване с тялото и кръвта Христови: „Ако не ядете
плътта на Сина Человечески и не пиете кръвта Му, нямате
живот в себе си. Който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, има
живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден“ (Иоан, 6:5354).
Как учат за Светото тайнство Причастяване най-близките
ученици на Апостолите, Отците на Църквата от първите
векове на християнството и на Вселенските събори
Игнатий Богоносец, ученик на апостол Петър, изобличавайки
еретиците докети, които отхвърляли, че Исус Христос
действително е страдал, а следователно – и причастяването,
учи: “Те странят от Евхаристията (причастяването), защото не
признават, че Евхаристията е плътта на нашия Спасител Исус
Христос, пострадал за нашите грехове, която (плът) Отец е
възкресил по Своята благост; така че противейки се на Божия
дар, те умират в своите лутания, тогаз когато по-полезно би
било за тях да участват в Евхаристията, за да възкръснат”.
Говорейки за това кой има право да извършва тайнството Свето
Причастие, свети Игнатий учи: “Само тази евхаристия трябва
да се счита за истинска, която се извършва от епископ или от
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този, комуто той е предал това право”.
Свети Юустин, мъченик за Христа през 165 г., така учи за
причастяваието: “Тази храна ние наричаме Евхаристия. Ние я
приемаме не като обикновен хляб и обикновено питие, но като
самия Исус Христос, нашия Спасител, въплътил се чрез
Словото Божие (Юстин мъченик, “apologia I”, n. 65), приел плът
и кръв за нашето спасение, и по този начин тази храна, над
която е извършена благодарност чрез молитвеното слово от
Него (дадено) и от когото се храни, чрез превръщане нашата
плът и кръв е, както сме научени, плът и кръв на въплътилия се
Исус. Защото и Апостолите в написаните от тях разкази, конто
се наричат Евангелия, са предали, че така им било заповядано:
“Това правете за Мое възпоминание”, “Това е Моето тяло” ; по
същия начин той взел чашата, благодарил и казал: “Това е
Моята кръв”, и подал на самите тях”
Свети Ириней Лионски, мъчен за Христа през 202 г.,
опровергавайки лъжеучението на еретиците гностици, пише:
“Ако не се спасява тя (плътта), то очевидно и Господ не е
изкупил нас с кръвта си, и чашата на Евхаристията не е
причащение с кръвта Му, и хлябът, който преломяваме, не е
причащение с тялото Му… Тъй като ние сме Негови членове и
се храним с творението Му, което той ни доставя, като
заповядва слънцето да изгрява и на дъжда да вали, по Негова
угода, то Той е признал чашата за Своя кръв, а хляба от
творението Той е утвърдил, че е Негово тяло, с които Той
укрепява телата ни. Така че когато разредената чаша и
приготвеният хляб възприемат Словото Божие и Евхаристията
става Тяло Христово, с които се укрепя и поддържа съставът на
нашата плът, то как еретиците могат да говорят, че плътта не е
причастна на Божия дар, който е вечен живот, (плътта) която се
храни от тялото и кръвта на Господа”.
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Свети Ефрем Сирин учи: „Който има окото на вярата, той
ясно и светло съзерцава Владиката и с убедеността на
съвършената вяра вкусва тялото на непорочния Агнец,
еднородния Син на небесния Отец, неподлагайки и на наймалкото изпитание вярата Божия… Бъди простодушно вярващ;
причащавай се с пречистото тяло Владично с пълна вяра, с
твърдо убеждение, че вкусваш наистина самия агнец на
Христовата тайна – безсмъртния огън. Затова не бъди изпитлив,
да не би да се изгориш в причащението с тайната.”
Свети Кирил Йерусалимски учи: “Ако Христос е изявил и
казал за хляба “това е Моето тяло”, кой след това би посмял да
не вярва? И ако Той сам е уверил и казал за чашата “това е
Моята кръв”, кой ще се усъмни и ще каже, че това не е кръвта
Му? И така, хляба и виното не разбирай за обикновени; защото
те са Тяло и Кръв Христови по думите на Владиката. Макар
чувствено да ти се представя хляб и вино, но нека вярата те
крепи. Не съди за нещата по вкуса, но от вярата опознай и се
увери, че си се удостоил с Тялото и Кръвта Христови.”
Свети Йоан Златоуст особено убедително учи за Светото
Причастие: „Кой пастир, казва той, храни овцете си със
собствените си членове? Но що казвам – пастир? Често има
такива майки, които дават ново-родените си деца на други
кърмачки. Но Христос не стори така; той ни храни със
собствената си кръв и чрез това ни съединява със Себе си.
Действията на това тайнство, казва още Златоуст, се извършват
не с човешка сила. Този, който е извършил тези действия на
онази (Тайната) вечеря, и сега ги извършва. Ние заемаме
мястото на служители, а даровете освещава и превръща съм
Христос.”
Свети Августин, като говори за думите на Спасителя, казани
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за причастяването с плътта и кръвта му, пита: „Нима би посмял
някой да каже, че тези думи не се отнасят към децата”? Ние
вярваме, че Господ е пролял кръвта си и за младенците, защото
той, преди да я пролее, заповядал да се преподава в тайнството,
като е казал: “Тази е Моята кръв, която за миозина се излива за
прощение греховете” (Мт 26,28).
Свети Иоан Дамаскин особено ясно учи за Светото
Причастие. Той казва: „Хлябът и виното не са образи на тялото
и кръвта Христови; да не бъде, – но обожественото тяло на
Господа. Защото сам Господ е казал: “Това е Моето тяло”, а не
образ на тяло, “тази е Моята кръв”, а не образ на кръв”.
В най-древните литургии “Апостолски Постановления”
намираме ясни указания за вярата на цялата първенствуваща
църква в превръщането на евхаристичните хляб и вино в
истинско Тяло и истинска Кръв Исус Христови.
В литургията напр. на апостол Яков свещенодействащият моли
Бога да “изпрати Всесветия свой Дух над предложените дарове,
да дойде, със своето свето, добро и славно вселване да освети
хляба и го направи свето тяло на своя Христос и тази чаша –
драгоценна кръв на своя Христос”.
В литургиите, намиращи се в Апостолските Постановления,
има молитва на свещенослужителите към Бога “да погледне
милостиво на предложените пред него дарове и да изпрати над
жертвата своя Свети Дух, свидетел на страданията на Господа
Исуса, та да превърне този хляб в тяло на Христа му, а тази
чаша – в кръв на Христа му”.
Такива молитви има и в извършваните сега литургии на свети
Василий Велики и свети Йоан Златоуст.
Учението за Светото Причастие е потвърдено на много
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Вселенски и поместни събори: на Първия, Третия, Шестия и
Седмия вселенски, на Анкирския, Лаодтпашския и други
поместни събори.
На Шестия Вселенски събор пред вид появилия се в
арменската църква обичай да се употребява при Евхаристията
само вино без вода е взето следното постановление: “До нашето
знание е дошло, че в арменската страна извършват безкръвната
жертва, като принасят на св. трапеза само вино, без да го
разредяват с вода. Но Светите отци са ни предали, когато
трябва да се извършва безкръвната жертва, да се влива във
виното вода, указвайки на съединението на кръвта и водата,
изтекло из пречистите ребра на нашия Изкушител и Спасител
Христа Бога за оживотворяване целия свят и за изкупление от
греховете. И този Богопредаден чин се извършва във всички
църкви, дето е сияла духовната светлина. А ако ли някой
епископ или презвитер прави не по предадения от апостолите
чин и не съединява виното с вода, както трябва да принася
пречистата жертва, да бъде извергнат като такъв, който
извършва несъвършено тайнство и предаденото поврежда с
нововъведение.
За смесване евхаристийното вино с вода учат: Апостолските
Постановления, свети Юустин, свети Ириней, свети
Киприан, свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики и
свети Йоан Дамаскин.
Заключения за вярата в Светото Причастие
“Вярваме, че при това свещенодействие (Евхаристията)
присъства Господ наш Исус Христос, не символично, не
образно, не с изливане на благодатта както в другите тайнства,
както това казвали някой отци за кръщението, и не чрез
17

проникване в хляба, така че божеството на Словото да влезе в
предложения за евхаристия хляб съществено (със сыцество),
както твърде неумело и недостойно изясняват последователите
на Лютер; но истински и действително, така че след
освещението на хляба и виното хлябът се променя, превръща,
преобразява в истинско тяло на Господа… а виното се преправя
и превръща в истинска кръв на Господа…
Още вярваме, че тази е истинската, умилостивителната жертва,
която се принася на всички благочестиво живущи и умрели и,
както се казва в молитвата на това тайнство, предадена на
Църквата от Апостолите по повеля на Господа; “за спасение на
всички”.
И така, и Словото Божие, и учението на древноапостолската
църква съвършено опровергават заблужденията на сектантите
за тайнството Свето Причастие, като ни учат ясно, че в това
Велико таинство ние приемаме не прости хляб и вино, а
истинското тяло и истинската кръв Христови за съединение с
него, за прощение на греховете и получаване вечен живот.
Но осланяйки се на неизказаното Христово милосърдие, помни
и ти, православии християнино, думите на свети апостол
Павел: “Който яде този хляб и пие чашата Господня
недостойно, повинен ще бъде на Тялото и Кръвта Господня.
Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие
от чашата; защото, който яде и пие недо стойно, той яде и
пие осъждане за себе си, като не отличава тялото Господне.
От това има изпомежду ви мнозина немощни и болни, а доста
и умират” (Жор. 11:27-30). “За колко по-жестоко наказание,
казва свети апостол Павел, ще се удостой този, който е
потъпкал Сина Божи и е взимал за скверна кръвта на завета, с
която е осветен, и е укорил, духа на благодатта” (Евр. 10:29).
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Библейски основания за учението за Светото таинство
Причастие:
1) Христос обещал да установи тайнството Свето Причастие:
Иоан 6 гл., и го установил: Мат. 26:26-28; 1 Кор. 11:23-25.
2) В Причастието вярващите под вид на хляб и вино вкусват
истинското тяло и истинската кръв Христови за съединяване с
Христа, за прощение на греховете и получаване вечен живот:
Иоан. 6:51-54; Мат. 26:26-28; 1Кор. 10:15-16 и 17; 11:27-29, а
така също да си спомнят за земния живот, страданията и
смъртта Христови: Лук. 22:19; 1 Кор. 11:24-26.
3) Евхаристията е жертва за хвала, благодарност и
умилостивяване Бога Отца, принесена веднъж завинаги от
Христа на кръста за греховете на целия свят и която ще се
принася Нему винаги докато Тон дойде, при която със силата
на Светия Дух хлябът и виното се превръщат в истинско тяло и
истинска иегова кръв: а) Изх. 24:8и Лук. 22:20; б) Изх. 12:27 и
Иоан 1:29, 1 Петр. 1:19, Откр. 13:8, Рим.3:25; в) Мат. 26:28,
Лук. 22:20; г) 1Кор. 10:18-21, Евр. 13:10

20 март 2021

Ангелина Йосифова Матева

27 април 2021

Еленка Иванова Савова

18 май 2021

Луиза Густинова Герова
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Океанът на Божието
Милосърдие
Месец юни е посветен на Пресветото
Сърце Исусово, една много голяма
набожност особено в Полша, защото е
свързана с фигурата на света Фаустина
Ковалска, апостолка на Божественото
Милосърдие, канонизирана от Йоан
Павел ІІ.
„На Божественото Сърце, пълно с мир
и любов, можем да поверим всички безпокойства в нашите
сърца и нашата несъвършена любов. От прободеното сърце на
Спасителя извира, за цялото човечество, извора на всяка утеха
и окена на Божественото Милосърдие. Нека Исус, кротък и
смирен по сърце, да направи нашите сърце подобни на
Своето!“ (Папа Франциск).
Набожноста към Пресветото Сърце Исусово се ражда
благодарение на виденията на френската мистичка света
Маргарита Алакок, случили се между 1673 и 1675. Със свети
Жан Ед за първи път бива честван празника на Пресветото
Сърце Исусово, след разрешението от страна на епископа на
Рен, през втората половина на ХVІІ век. През 1856 папа Пий ІХ
разпростира празника на Пресветото Сърце Исусово над цялата
Църква, помествайки го в литургичния календар.

Празник Пресветото Сърце Исусово:
Петък 11 юни, литургия от 18.00 ч.
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Сестра Терезита

Ръцете на Бог
Един учител пътувал със своя ученик,
натоварен да се грижи за камилата му. Една вечер, когато
пристигнали в една странноприемница, ученикът бил толкова
уморен, че не завързал животнотo.
„Боже мой - помоли се той, легнал, - грижи се за камилата:
поверявам ти я“.
На следващата сутрин камилата я нямало.
„Къде е камилата?“, Попитал господарят.
"Не знам", отговорил ученикът. „Трябва да попитате Бог!
Снощи бях толкова изтощен, че му поверих нашата камила. Със
сигурност не съм виновен, че е избягала или е била открадната.
Изрично помолих Бог да я пази . Той е отговорен . Винаги ме
учите да имам най-голямо доверие в Бог, нали? ”.
„Имай най-голямо доверие в Бог, но първо вържи камилата си отговори господарят, - защото Бог няма други ръце освен
вашите“
Бог само може да даде вяра; вие обаче можете да дадете
свидетелството си.
Бог само може да даде надежда; вие обаче можете да внушите
доверие на братята си.
Бог само може да даде любов; вие обаче можете да научите
другия да обича.
Бог само може да даде мир; вие обаче можете да посеете
единство.
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Бог само може да даде сила; вие обаче можете да подкрепите
обезсърчените.
Единствено Бог е пътят; вие обаче можете да го покажете на
другите.
Единствено Бог е светлината; Вие обаче можете да го накарате
да блести в очите на всички.
Само Бог е живот; вие обаче можете да съживите желанието за
живот в другите.

Само Бог може да направи това, което изглежда невъзможно;
вие обаче можете да правите каквото можете.
Бог е самодостатъчен; той обаче предпочита да разчита на вас.
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