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/ Брой 147 - ноември 2021

О. Валтер Горра

Една година заедно с
Блажени Евгений Босилков

Влязохме в 69-та година от мъченичеството на
Блажени Евгений Босилков, станало на 11 ноември 1952г в
23.30, и приближаваме се към 70-та.
Искаме да го отбележим по най-добрия начин, т.е. да се
приготвим да посрещнем кръглата годишнина.
През тази година няма да наблягаме върху делата на убийците,
а да похвалим делото на този, който даде живота си за всички,
по примера на Исус Христос.
Не знам, какви ще бъдат събитията организирани след една
година, но това, което искам е да изживеем една година заедно
с Блажени Евгений Босилков, да опознаем все по-надълбоко
неговия живот, неговите творби, неговата вяра и да го молим.
Тази последна точка е много важна!
Защото почти напълно забравихме, че Блажени Евгений
Босилков е покровител на нашия Диоцез, покровител на всеки
от нас, дал е живота си за доброто бъдеще на България,
особено за вярата.
За съжаление все още няма голям култ към Блажени Евгений,
и малко хора го молят да се застъпва за нас, при определени
обстоятелства.
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Важно е, защото и до днес няма ясни свидетелства за чудо,
станало чрез негово застъпничество.
Нека с доверие и вяра да се обърнем към него, да го молим за
ситуациите, които имат нужда от чудо, да носим със себе си
картичка с неговия образ, и вкъщи да го имаме някъде видим
окачен на стената.
Също в църквата ще го молим още по-често в сравнение с това,
което правихме до сега.
Всеки месец, на 13-то число (или около него ако се почита в
деня друг светец) светата литургия ще бъде в негова почит,
молейки за нуждите на цялата енория, на детската градина и на
училището.
Скоро в сайта на енорията ще стартираме страница, определена
за него.
Ще мислим и организираме още събития, с надеждата че
всички вие ще се включите.
Нека Блажени Евгений Босилков да бъде за нас водач и
покровител.

22-24 август: Приятна визита на Генерала на Пасионистите, Йоаким
Рего, в Русе заедно с неговия секретар, отец Алессандро Фопполи.
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Инструментите ги имаме, нека да ги използваме.
https://www.sveti-pavel.org/

От повече от една година обновихме сайта на нашата енория
„Св. Павел от Кръста“: https://www.sveti-pavel.org/
Тази страница има преди всичко за цел връзка между всичките
енориаши (и не само) в духовна молитва, особено сега, когато
пандемията държи доста хора далеч от присъственото участие в
църквата.
Да разгледаме в момента какви страници сме приготвили.
Върху началната страница се намира снимката на църквата и
до нея бутона за виртуална обиколка в самата църква.
По надолу се намират карти от „Гугъл мапс“. Така всеки може
да намира къде се намира църквата и параклиса.
Горе на началната страница има менюто, чрез което може да
влизаме в различните страници:
Библия - Литургии – Въпроси за вяра – За енорията.
До тях бутони за страница „фейсбук“ и „Уou Tube”.
Влизайки от менюто Библия, можем да намираме всичките
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книги на Светото Писание, разделени по глави и по стихове. От
една страница на Библията, много лесно можем да минем на
друга книга и глава.
Много е полезно за тези, които искат да четат Светото
Писание, във всеки момент на деня.
В менюто Литургии ще намираме подменюта:
Часовете за службите – Четивата за литургиите – Утринни
молитви – Вечерни молитви – Компиета – Броеница с аудио
– Броеница на Божието Милосърдие.
Избирайки едно от първите пет подменюта ще се отваря
страница с месечния календар по дни. Там с различните
цветове е показано коя литургия се отбелязва през деня.
Избирайки дата с мишката (или с пръста за таблетите и
телефоните) се отваря страница с пълната информация.

В страница Часовете за службите можете да се запознаете с
времето за броеницата, обожаването, Светата Евхаристия и
други събития за всеки ден.
В страница Четивата за литургиите ще намирате четивата от
Библията, които са определени за всеки ден на светата
Евхаристия.
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В страница Утринни молитви и Вечерни молитви ще
намерите молитвите за началото на деня и за вечерта. Тези
молитви сформирани от химни, псалми и откъси от Стария и
Новия Завет, просби и заключителна молитва. Всички те са
различни, имайки предвид възпоменания, празници, тържества,
зависещи от времето обикновено, или постно, велиденско,
адвентно, рождествено.
В страница Компиета намираме за всяка вечер последната и по
-кратка форма на молитвата, която се моли преди лягането.
Последните две подменюта са направени за да можем да се
присъединяваме към молитвата Броеница и Броеница на
Божието Милосърдие с аудио. Записите на тези две молитви
са изтеглели от Литургиите предадени преди година онлайн по
фейсбук. За броеница трябва само да се избере файла за деня на
седмицата, в който молим.
Друго меню е за Въпроси за вяра където се намира целият
текст от Краткото изложение на Катехизис на Католическата
Църква, разделено по глави, подглави и точките, под формата
на въпроси.
Страница За енория в момента има страници с информация за
историята на католическата русенска общност и на църквата.
Както казах в началото на тази статия, основната цел е да се
съединим като общност на молитвите всеки ден, за да молим
един за други и да знаем че и другите ни подкрепят с молитва
всеки ден.
Мисля, че е много важно да си вземаме тази отговорност по
сериозен начин и да й бъдем верни, всеки ден.
Инструментите ги имаме, нека да ги използваме.
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Времето на Адвента: от вечерта на 27 ноември
(събота) до следобед на 24 декември

Символ е всяко название,
признак, предмет или явление,
което не отпраща към
конкретно назованото, а към
друго въз основа на дълбочинно
наслагване на значения.
Символът не е важно за себе си,
а заради факта че ни свързва с
друго нещо, което определяме
за по-важно.
Така е за нашата тема свързана

с подготовката за Рождество Христово, така наричано време на
адвента, т.е. времето за очакване на идването на Месия.
Има символи, а има и действителност, за която символите ни
говорят. Искаме да ползваме един символ, който е в наша
помощ за да ни напомни събитието на Рождество Христово.
Сам символът няма значение, ако не сме насочени от него към
определен обект, т.е. Христос и по-точно Неговото Идване
между нас. Тогава символът, който искаме да бъде в нашите
домове, да бъде по-пълно разбран може да бъде придружен от
четивата на Светото Писание за всеки ден през времето на
Адвента (виж статията за сайта, и по-точно „Четивата на
Литургиите“)
Със сигурност всички знаете какво е венец за адвента и може
би дори имате такъв у дома. Но какво представлява и как се е
родил? Това е древна традиция, зародила се в Северна Европа,
именно в Скандинавия, но която през последните години силно
навлезе в нашите християнски общности.
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Какво е венеца на адвента?
Адвентният венец се състои от кръгъл предмет, покрит със
зелени клони (без цветя), върху който са поставени четири
свещи (лилавият цвят би бил най-подходящ, с изключение на
третата свещ, която би била розова). В началото на 1600 г.
немските католици и протестанти започват да използват този
символ, за да представят Исус, който е светлината, която е
дошла в света.
Но нека разгледаме подробно символиката, която съдържа.
Кръглата форма: кръгът няма начало и край, той е знак за
вечност и единство; короната също е знак за царственост и
победа и обявява, че предстои да се роди Исус, който е царят,
който побеждава тъмнината със своята светлина.
Зелените клони: символизират надеждата и живота: Господ е на
път да пристигне. Той побеждава тъмнината и смъртта.
Четирите свещи: свещите се палят една по една през четирите
недели на Адвент. Те символизират светлината сред тъмнината:
спасението, донесено от Исус Христос, е светлината за живота
на всеки човек.
Цветовете: гирляндата може да бъде украсена с червени и
лилави тъкани: червеното символизира любовта на Исус,
докато лилавото показва покаяние и обръщане.
Цветът на свещите (три лилави, една роза) отразява
литургичните цветове на този период. В литургията лилавият
цвят показва покаяние, обръщане, надежда, очакване и
избирателно право, използва се във времената на Адвент и
Великия пост. Розовата свещ се запалва в третата неделя на
Адвент, наречена Gaudete (т.е. Радвайте), когато свещеникът
също носи розови одежди; Неделя Gaudete е неделята на
радостта, защото вярващите са пристигнали в средата на
Адвент и Коледа е близо.
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Значението на ЧЕТИРИ СВЕЩИ
Четирите свещи, които ще запалим в четирите недели на
Адвента, имат специално име и значение.
Първата свещ се нарича "на пророка", тъй като напомня за
пророк Михей, който е предсказал, че Месията ще се роди във
Витлеем и символизира надеждата.
Втората свещ се нарича „Витлеемска“, за да си спомни града, в
който е роден Месията, и символизира универсалния призив за
спасение.
Третата свещ се нарича "на пастирите", първата, която видя и
се поклони на Месията и символизира радостта, откъдето идва
и розовият цвят.
Четвъртата свещ се нарича „на ангелите“, първите, които
известяват на света раждането на Месията и бдят над колибата,
където е роден Спасителят. Символизира любовта.
Запалването на всяка свещ показва прогресивната победа на
Светлината над тъмнината поради все по-близкото идване на
Месията.
Нека да приготвим и в къщите си Венеца на адвента
придружавайки паленето на всяка свещ с една молитва, която в
семейството може да бъде четена от членовете му. Да
приготвим също и Витлеемската Пещера, където вечерта на 24
декември ще бъде сложена фигурката на Исус Детенце.
Молитва за първата неделя:
* Отче, днес започва времето на подготовка за празника за
раждането на Вашия Син Исус. Молим Ви да благословите тази
корона и да дарите изобилни милости на онези, които я
допълват със своите молитви и жертви. Нека тази година бъде
дар за нас да търсим короната, която ни очаква на небето.
* Да се помолим. Господи, събуди в нас желанието да се
подготвим за идването на Христос чрез извършване на добри
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дела, така че един ден, поставени от дясната Му страна, да
заслужим да притежаваме Царството Небесно. Чрез Христа
нашия Господ. Амин.
Молитва за втората неделя:
* Да подготвим пътя на Господа. Господи, нека не бъдем
студени и безразлични към нашите братя и приятели.
Научи ни как да намерим време да слушаме децата си. Нека
като деца се подчиняваме на родителите си. Направи ни щедри
към бедните. Господи, дай ни сърце на разположение, за да Ти
служим на нашите братя.
* Нека Господ ни помогне да увеличим любовта си към всички
братя, за да можем да се намерим единни, когато нашият
Господ Исус Христос дойде.
* Да се помолим: Господи, нека нашата доброта бъде позната
от всички. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

Молитва за третата неделя:
* Господ прави да блести надеждата за бъдеще на мир.
* „И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате
достойно за званието, за което сте призвани,  с всяко
смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един
други с любов и залягате да запазвате единството на духа чрез
връзките на мира." (Ефесяни 4. 1-3).
* Да се помолим. Погледни, Господи, на това семейство, което
вярно очаква раждането на Твоя Син, и му дай да празнува
великата тайна на нашето Спасение с ново сърце и огромна
радост. Чрез Христа нашия Господ. амин.

Молитва за четвъртата неделя:
* Ти, Господи, говори на сърцето на Мария и смирения Йосиф.
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Не се обърна към великите на света. Нямаше вестникарски
страници, които да разпространяват новините по света.
* Господи, нека знаем как да разбираме и да се възхищаваме на
„Да“ на Мария и като нея, ние да знаем как да приемем Твоята
воля.
* Да се помолим. Излей, Господи, благодатта Си върху нас,
които познахме Въплъщението на Твоя Син при известието на
Ангела, за да достигнем славата на Възкресението чрез
Неговите страдания и Неговия кръст. Чрез Христа нашия
Господ. амин.
Молитва на Бъдни Вечер на 24 декември:
* Днес целият свят празнува радостно раждането на Исус
Христос.
* Ние, като християнско семейство, се радваме и празнуваме
това изключително събитие (Бебето Исус е поставено в
пещерата).
* Ние обожаваме Христос, който слезе от небето, за да сподели
живота ни.
* Словото стана плът и всели се между нас.
* Исусе, ти, който беше дете като всеки един от нас: в тази
свята нощ дай ни детска душа, за да можем винаги да бъдем
щастливи, уверени, пълни с нежност и обич с всички хора,
нашите братя. Молим Те чрез Христа, нашия Господ. Амин.

Литургичен календар 2021-2022г.
28 ноември-24 декември 2021г АДВЕНТА

25 декември РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 януари 2022г БОГОЯВЛЕНИЕ

9 януари КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

2 март ПЕПЕЛЯНА СРЯДА

2 март-16 април ПОСТНО ВРЕМЕ

10-16 април ВЕЛИКА СЕДМИЦА

17 април ВЕЛИКДЕН

29 май ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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29 август 2021

Кръщението

на Виктория

2 март ПЕПЕЛЯНА СРЯДА

2 март-16 април ПОСТНО ВРЕМЕ

10-16 април ВЕЛИКА СЕДМИЦА

17 април ВЕЛИКДЕН

29 май ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

5 юни ПЕТДЕСЯТНИЦА

12 юни ПРЕСВЕТА ТРОИЦА

19 юни ТЯЛО И КРЪВ ХРИСТОВИ

24 юни ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

20 ноември ХРИСТОС ЦАР
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От Вадемекум за Синота за Синодалността

За една Синодална Църква:

Общение, Участие и Мисия

Какво е синодалността ? Контекстът на този Синод

Свиквайки този Синод, Папа Франциск кани цялата Църква да
размишлява върху решаващата тема за нейния живот и нейната
мисия: "Именно това е този път на синодалността, който Бог
очаква от Църквата на третото хилядолетие." Вследствие на
обновяването на Църквата, предложено от Втория Ватикански
Събор, това общо пътуване е същевременно и дар и
задължение. Като размишляват заедно за изминатия път до
днес, различните членове на Църквата ще могат да се поучат от
техните опити и съответни перспективи, водени от Светия Дух.
Просветени от Божието Слово и единни в молитвата, ние ще
бъдем в състояние да разграничим процесите на търсене на
Божията воля и следване на пътищата, към които Бог ни
призовава - към по-дълбоко общение, по-пълно участие и по-
широко отваряне към изпълнението на нашата мисия в света.

"Синод" древна и почтена дума в традицията на Църквата,
чието значение е вдъхновено от най-дълбоките теми на
Откровението. Тя посочва пътя, по който Божият Народ върви
заедно. Тя също така се позовава на Господ Исус, Който се
представя като "Пътят, Истината и Живота" (Йоан 14,6), и е
факт, че християните, Неговите ученици, първоначално са били
наричани "ученици на пътя" (виж Деян 9,2; 19,9.23; 22,4;
24,14.22).

Преди всичко и най-вече синодалността определя специфичния
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стил, който обозначава живота и мисията на Църквата,
изразявайки нейната същност на Божи Народ, който върви и се
събира, призован от Господ Исус под действието на Светия
Дух, за да проповядва Евангелието. Синодалността трябва да се
изразява в обикновения начин на живот и работа на Църквата.
В този смисъл синодалността позволява на целия Божи Народ
да напредва заедно, като слуша гласа на Светия Дух и Божието
Слово, за да вземе участие в мисията на Църквата в общението,
което Христос установява между нас. В крайна сметка този път
на общо пътуване е най-ефективния начин за проявяване и
прилагане на практика на природата на Църквата като
поклоннически и мисионерски Божи Народ.

Божият Народ като цяло споделя едно достойнство и едно
призвание, общи чрез Кръщението. Всички ние сме призвани
по силата на нашето Кръщение да участваме активно в живота
на Църквата. В енориите, малките християнски общности,
мирянските движения, в религиозните общности и други форми
на общение, мъже и жени, млади и възрастни хора, всички ние
сме поканени да се слушаме едни други, за да чуем насоките на
Светия Дух, който идва да направлява нашите човешки усилия,
вдъхвайки сила и жизненост на Църквата и водейки ни към по-
дълбоко общение за нашата мисия в света. Когато Църквата се
ангажира с това синодално пътуване, ние трябва да положим
усилия да се вкореним в опитите на истинско слушане и
разграничаване по пътя, който води към Църквата, каквато Бог
ни призовава да бъдем.

Каква е целта на този Синод?

Цели на синодалния процес Църквата признава, че
синодалността е неразделна част от самата й природа. Фактът,
че е Синодална Църква, се изразява в Екуменичните Съвети,
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Синодите на епископите, Диоцезалните Синоди и в
Диоцезалните и енорийските Съвети. Съществуват много
начини, чрез които вече изпитваме формите на „синодалност“ в
цялата Църква. При това да бъде една Църква синодална, не се
ограничава само до тези съществуващи институции. Всъщност
синодалността не е толкова събитие или лозунг, колкото стил и
начин на съществуване, чрез който Църквата изживява своята
мисия в света. Мисията на Църквата изисква целият Божи
Народ да пътува заедно, всеки член да има своя решаваща роля,
свързана с останалите. Една синодална Църква напредва в
общението, за да продължава общата мисия, благодарение на
участието на всеки от нейните членове. Целта на този
синодален процес не е да подсигури временно или уникално
преживяване на синодалността, а по-скоро да предостави
възможност на целия Божи Народ да разбере как да продължи
заедно да върви напред по пътя на една по-синодална Църква в
дългосрочен план. Един от плодовете на Втория Ватикански
Събор беше установяването на Синода на Епископите. Докато
Синода на Епископите се провеждаше до сега като събрание на
Епископите под ръководството на Папата, Църквата все повече
осъзнава, че синодалността е пътят напред за целия Божи
Народ. Следователно синодалният процес вече не е просто
събрание на Епископи, а пътуване за всички вярващи, в което
всяка местна Църква има своя роля. Вторият Ватикански Събор
възроди чувството, че всички кръстени, както йерархията, така
и миряните са призвани да вземат активно участие в мисията на
Църквата за спасение.

Вярващите са получили Светия Дух чрез Кръщение и
Миропомазание, те са надарени с различни дарби и харизми за
обновяването и изграждането на Църквата, като членове на
Тялото Христово. Така силата на учението на Папата и на
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Епископите е в диалог с чувството на вярващите - sensus
fidelium, живият глас на Божия Народ.

Пътят на синодалността се стреми да взема пасторални
решения, които отразяват Божията воля, най-точно, доколкото е
възможно, обосновавайки се върху живия глас на Божия Народ
(ICT, Syn., 68). Отбелязва се, че сътрудничеството с теолозите –
миряни, ръкоположени и монаси – може да бъде полезна
подкрепа при артикулиране на гласа на Божия Народ,
изразяващ реалността на вярата, въз основа на живия опит.

Докато последните Синоди разглеждаха теми като новата
евангелизация, семейството, младите хора и Амазония, то
настоящият Синод се фокусира върху темата за самата
синодалност. Настоящият синодален процес, който
предприемаме се ръководи от фундаменталния въпрос: Как
това "пътуване заедно" се осъществява днес на различни нива
(от местно до универсално ниво), което позволява на Църквата
да известява Евангелието? И какви стъпки ни кани Духът да
предприемем, за да израснем като синодална Църква?

От тази гледна точка целта на настоящия Синод е да слуша,
както и целият Божи Народ това, което казва Светият Дух на
Църквата. Ние правим това, слушайки заедно Божието Слово в
Писанието и живата Традиция на Църквата, после като се
слушаме взаимно едни други, и особено тези, които са на ръба,
разграничавайки знаците на времената.

Всъщност целият синодален процес има за цел да насърчи
натрупаният опит за разграничаване, участие и съвместна
отговорност, където разнообразието от дарове се поставя в
услуга на мисията на Църквата в света. В този смисъл е ясно, че
целта на този Синод не е да произвежда повече документи. Той
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по-скоро има за цел да вдъхнови хората да мечтаят за
Църквата, която сме призвани да бъдем, да кара надеждите на
хората да разцъфтяват, да стимулира доверието, да превързва
раните, да изгражда нови и по-дълбоки взаимоотношения, да се
поучим едни от други, да изграждаме мостове, да
просветляваме умове, да стопляме сърцата и да придадем сила
на ръцете си за нашата обща мисия.

По този начин целта на този синодален процес не е само
поредица от упражнения, които започват и спират, но по-скоро
едно пътуване за истинско израстване в общението и мисията,
с които Бог призовава Църквата да живее през третото
хилядолетие. Това общо пътуване ще ни покани да обновим
нашия манталитет и нашите църковни структури, за да
изживеем Божият призив на Църквата, сред настоящите знаци
на времената. Слушането на целия Божи Народ ще помогне на
Църквата да вземе пасторални решения, които максимално да
отговорят на Божията воля. Крайната перспектива за
ориентиране на този синодален път на Църквата е да служи на
диалога на Бога с човечеството и да вървят заедно към Божието
Царство. В
крайна сметка
този синодален
процес се стреми
да напредва към
една Църква,
която да е по-
плодотворна в
служба на
идването на
Царството на
небесата.
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16 октомври 2021г: Празник “Свети Павел от Кръста” с
откриването на синода на диоцесиално ниво
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6 юни 2021г: Светата Евхаристия в празник “Тяло и Кръв
Христови” отслужена от Монс. Румен Станев, помощен
епископ в София, заедно нашия епископ монс. Страхил
Каваленов.

08 юли 2021 Ана Силвестрова Тодорова
07 септември 2021 Петра Иванова Бобойчева
15 септември 2021 Милко Алберт Калман
05 октомври 2021 Анастаия Йозова Месечова
10 октомври 2021 Ирона Павлова Стоянова
22 октомври 2021 Петър Георгиев Телбис
03 ноември 2021 Стоян Михайлов Братанов
07 ноември 2021 Йосиф ПетровВасилчин
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Сестра Терезита

Христос анести!

Вече стар и болен, на онези, които го питаха за
спечелените от него битки срещу комунизма,

Йоан Павел II обичаше да разказва следното.

По времето на антирелигиозната пропаганда в Русия един
народен комисар блестящо представи причините за крайния
успех на науката. Беше отбелязано първото космическо
пътуване: това беше моментът на слава на първия космонавт
Юрий Гагарин. Когато се върна обратно на земята той каза, че е
имал добро разследване в небето: Не е видял Бог. Комисарят
направи заключението, като провъзгласи окончателното
поражение на религията.

Залата беше пълна с хора и срещата вече приключи. "Има ли
някакви въпроси?" - триумфално попита инспекторът.

От задната част на стаята един старец, който много внимателно
следеше речта, тихо каза:

„Христос анести”, тоест „Христос възкръсна“.

Съседът му повтори малко по-силно: „Христос анести!.

Друг се изправи и го извика; после още един и още един.
Накрая всички станаха и викаха: „Христос анести“, „Христос
възкръсна“. Инспекторът се оттегли объркан и победен.

Да печели битките може само Възкръсналият Христос !!!

Ти способен ли си да крещиш с живота си и, ако е необходимо,
и с гласа си, в днешното общество, че Бог съществува и
Христос е възкръснал?
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Молитва за призоваване на Свети Дух
Тъй като сме призвани да приемем този синодален път на
Синода 2021--2023, тази молитва приканва Свети Дух да
действа в нас, за да можем да бъдем общност и народ на
благодатта.

Ето ни пред Тебе, Свети Душе;
ние сме събрани в Твое Име.
Ти наш единствен съветник, ела при нас, остани с
нас, благоволи да заживееш в сърцата ни.
Научи ни към каква цел да се насочваме;
покажи ни как да вървим заедно.
Ние, които сме слаби и грешници,
не позволявай да причиняваме беди.
Направи така, че незнанието да не ни води по
грешен път, нито пристрастието да влияе върху
делата ни.
Нека открием в Тебе нашето единство,
без да се отклоняваме от пътя на истината и
правдата, напредвайки заедно към вечния живот.
Молим Те за това, Ти,
Който действаш във всяко време и на всяко място,
в общението на Отца и Сина, от векове за векове,
Амин.


