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Брой 15 - ноември 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

Мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим, следвайки звездата, за
да видят Исус.
Предколедното време, което тази година ще почне на 1
декември, е като онази звезда, която и нас ще води за да
познаем, като нашия единствен Спасител, Детето Исус .
Предколедното време е време на благодат, която ни дава
възможност да се приближим повече до Божията тайна.
Тогава, за да изживеем хубава и радостна Коледа, да
използваме това време за нашето духовно израстване.

И така ще бъде и тази година

Честито Рождество Христово

mailto:enoria_russe@yahoo.it
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Петдесятница Връбница

Пепеляна Сряда

Великден

Постно време

Коледа

Богоявление

Предколедно    време

Всички светци

Велика седмица

Обикновено време (2 част)

Тяло и Кръв Христови

Възнесение

Св.Троица

Христос
Цар

Кръщение Господне
Обикновено време (1 част)

1 декември І неделя предколедно време 9 декември Неп.Зачатие на Бл.Д.Мария

25 дек. Рождество Христово 29 декември Светото Семейство

1 януари Дева Мария Богородица 6 януари Богоявление

12 януари Кръщение Господне 13 януари І седмица обикновено време

2 февруари Сретение Господне 5 март Пепеляна Сряда - постно вр.

19 март Св. Йосиф 25 март Благовещение

13 април Връбница - Велика Седмица 17 април Тайната Вечеря

18 април Велики Петък 20 апр. Възкресение Христово

31 май Посещение на Дева Мария 1 юни Възнесение Господне

8 юни Петдесятница 15 юни Пресвета Троица - обикнов.вр.

22 юни Тяло и Кръв Христови 24 юни Рожд. на св.Иван Кръстител

27 юни Пресвето Сърце Исусово 29 юни Св.Св. Петър и Павел

6 август Преображение Господне 15 август Успение Богородично

1 ноември Всички Светци 24 ноември Христос Цар

от 1 декември 2002
до 24 ноември 2003
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Това е викът, който девиците чуха през
нощта и ги събуди. Пет от тях, мъдри,
бяха готови; пет, неразумни, не! (Виж Мт
25,6)
Коледа пак се приближава и ние изведнъж
чуваме този вик.

Коледа е празникът, който ни кани да изживеем събитието на
миналото (Рождество Христово), което се повтаря всеки ден
(особено в Евхаристията), и в очакване на последното идване на
Господа.
Този вик ни напомня благовестието, което ангелът, който се
яви на пастирите даде: “не бойте се: ето, благовестя ви голяма
радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди
в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лк 2,10-
11)
Когато родителите са в очакване на дете, започват да се
приготвят и да приготвят стая, дрехи, люлката за новороденото
и всичко това, което може да бъде нужно за него. Цялото
внимание на родителите е привлечено от това предстоящо
радостно събитие.
Ние вярващите с подобно очакване би трябвало да изживеем
предколедното време. Как можем да празнуваме с голяма
радост Рождество Христово, когато ние не сме “пленени” от
това събитие? Рискуваме този ден да мине без да ни каже нищо
особено.
Но може ли това велико и единствено събитие (Бог става
човек), да не бъде най-важното за нас и за нашия живот?
“Днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос
Господ”. За нас е това дете, за нас е този Син, “Който, бидейки
в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но
понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци;
и по вид се оказа като човек” (Фил 2, 6-7).
Честито Рождество Христово!

О.Валтер
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Дарът знание ни кара да вървим
всред създадения свят с поглед на
Божие чедо и да откриваме
присъствието на Бога-Отца чрез
създадените реалности. Цялата
вселена оказва влияние над нашия
път към Бога, тя е ефикасно
средство, за да стигне човек при
Него. Съзерцанието на създанията

кара душата да се издига до тази на Създателя.
Дарът знание може да ни разкрие суетата на създанията. Той
поражда в нас убеждението, че всичко е краткотрайно на
земята, претегля нещата с тежестта на вечността. Откъсва ни от
създанията, като ни показва колко тяхната прелест е лъжлива и
колко те са неспособни да ни направят щастливи.
Те са опасни за нас, защото, след като ни привлекат към себе
си. ни отклоняват от Бога, стават причина за грях и погубване
на душите.
Светият Дух ни просветлява относно суетата на почестите, на
удоволствията, на земните богатства и относно нищожеството
на всичко, което светът търси и обича.
"Небесата проповядват за славата на Бога и небосводът, дело на
Неговите ръце, я известява" (Пс 79,2). В Евангелието Христос
ни предупреждава за суетата на създанията: "Какво ще послужи
на човека, ако придобие целия свят, а погуби душата си? Или:
"Какво ще може да даде човек в замяна на собствения си
живот?" (Мт 16,26).Свети Павел провъзгласява: "Защото онова,
що е невидимо у Него. т.е. вечната Му сила и Божеството, се
вижда още от създание мира чрез разглеждане творенията; тъй
че те са неизвеняеми" (Рим 1,20) "Това ви казвам, братя, защото
времето е кратко... и образът на този свят е преходен." (вж.
IКор 7, 29а.31б)
Светът е едновременно блестящ и окаян. Нека да отваряме
непрестанно “очите на вярата”, когато гледаме създанията, да
търсим следите на Божието действие в света, да слушаме
големия и непреставащ химн, който се възвисява към
Създателя. Атомът и техниката възпяват Господа. Зад булото

Мъдрост

Знание
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а

Разум
Благочестие

Страх Божи
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на създадените същества да се удивляваме на Бога, присъстващ
навсякъде.
Шедьоврите на природата са пред очите ни, за да възхваляваме
Всемогъщия творец на съвършенството.
Дарът знание ни помага да отбягваме омагьосването на
създанията, от временния блясък на нещата на този свят, от
привличането на дребните неща.
Да не се привързваме към непостоянните блага, защото никое
не може да ни задоволи напълно. Да не губим времето си с
тичане след сенки. Да се предпазваме от светския дух. Да
използваме благата на този свят, но само като инструмент.
Примерът на светците ни помага да си служим със създанията,
за да се въздигнем към Бога. Не можем да служим на двама
господари: на Бога и на света. Да искаме да угодим и на
двамата едновременно е лудост и нещастие. Светът е само един
мост, трябва да се мине през него, но не, за да се прави на него
жилище.
Смиреният християнин, който притежава Божието знание,
струва повече от най-големите учени, които не са в приятелство
с Бога и които упорстват да изключват Създателя от науката.
Човешкото знание може да се свърже и с греха; знанието,
подарено ни от Свети Дух, предполага винаги духовна чистота.

ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Умея ли да откривам присъствието на Бога във величието на
създадения свят? Способен ли съм да слушам хармоничния
концерт на създанията, възхваляващ Създателя?
Успявам ли да разбера суетата на нещата, или се омайвам от
съблазнителния чар на създанията, като се отдалечавам от
Бога?
Просветен от дара знание, дали съм убеден в нетрайността
и нищожеството на удоволствията, богатствата, земните
почести? Мога ли да твърдя, че обичам Бога над всичко?
Какъв отзвук намират в мен думите: ВЕЧЕН ЖИВОТ?
Твърдо ли съм убеден, че Божиите създания са направени, за да
Му служат и да ми помагат да Му служа по-добре?

Боже мой, Твоят създаден свят е великолепен! Във всяко нещо
нека моята душа да слави Господа!

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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Нашите деца не познават войната от
собствен опит. За щастие в страната ни
е мирно от десетки години. Но
телевизията поднася на вечеря кошмара
за осакатени хора и срутващи се сгради.

Реалността е по-страшна от най-добре направения “филм на
ужасите” и всеки може да почувства разликата. Особено
децата. И когато им предложат да се замислият какво искат, те
избират малко скучното и досадно задължение да ходят на
училище, вместо всекидневните изненади от падащи бомби.
Вместо постоянния въпрос ще се върне ли мама, която отиде за
хляб? Простите неща стават важни и ценни. И когато на децата
предложат да нарисуват мира, те знаят, че това е “чувството да
обичаш и да бъдеш обичан”,че това е реалността от ясното
небе. С чистотата на детските си сърца чувстват, че мирът е
състояние на душата и могат да покажат много негови лица. От
простия символ на гълъба до прошката на невъзможното
ръкостискане между Буш и Бен Ладен. Имаше и такава рисунка
в конкурса, който организира нашата енория. В
осъществяването на това начинание много хора участваха като
едно семейство. Близо 150 деца от целия ни град (и някои села)
мислиха и преживяваха мира на 12 октомври, разпределени по
стаите на Deutsche Schule, те рисуваха и в техните рисунки
народи от най-различни краища на света бяха събрани заедно.
Също както следващата събота – хорове от различни религии
пееха един след друг на една сцена и се чувстваха добре заедно.
Въпреки, че лично моето участие беше свързано със спорове
около журирането и остави чувство на неудовлетвореност, като
цяло споменът за преживяното остана като за нещо светло и
добро. От веселата гълчава на децата докато рисуваха, от
усмивките, когато се оглеждаха с разноцветните шапки, които
им раздадоха о.Валтер и сестра Йола, от пъстрата обща
картина, която се получи, когато подредихме изложбата от
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рисунки в Пленарна зала. Стана ми мило и хубаво, когато
сестра Санта каза: “Това са моите деца” - прозвуча, като думи
на горда майка. Такова отношение имаха и другите мили хора,
които бяха край децата, докато рисуваха. Цялото събитие
остави чувство на спокойна радост. Ето - всички искаме да
живеем в мир, да сме заедно, да се разбираме. Да се приемаме
такива, каквито сме.

Донка Варамезова

Спечелиха конкурса
Група родени 1991-1992 Група родени 1989-1990
Цветелина-К. Гиергиова Котова    Детелин Димитров Димитров
Мила Крумова Димитрова                  Ирена Люсиенова Петрова
Светла Илкова Стоянова                 Мирела Любенова Георгиева

Децата рисуват в стаите на Deutsch Schule

Журито работи: Маргарита Тодорова, Донка
Варамезова, Нина и Иван Иванови

Пламен Иванов, Директор на Deutsch Schule
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На 6 ноември 2002г. Папа Йоан Павел ІІ
назначи досегашния апостолически нунций
в България, монс. Антонио Меннини за
представител на Светия Престол в Руската
Федерация. Нашата енорийска обшност, е
много благодарна на монс. Меннини, за
неговата дейност, която е извършил през
тези две години от както е пристигнал в
България, особено за подготовката на

папската визита в България и за подобряване на отношенията
между Католическата и Православната Църква.
Не можем да забравим неговите посещения всяка година в
нашата енория по случай храмовия празник: на 21 октомври
2000г., само две седмици след неговото пристигане в нашата
Държава, дойде в Русе, и това беше първата негова визита в
една енория в България.
Сигурни сме, че и от Москва той ще се моли още за нас, както и
ние тук за него.
Благодарим Ви, монс. Меннинин и за всичко честито.

27 октомври
кръщение на

Тони и     Лора
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Двама приятели се срещнали след дълга раздяла.
Единият бил богат, а другият беден. Хапнали заедно
и си спомнили общите спомени. После бедният
заспал. Приятелят, изпълнен със съжаление, преди
да си замине, пъхнал в чантата му един скъпоценен
диамант. Но, когато се събудил, бедниякът не

намерил това съкровище и продължил предишния си живот.
Една година след това, по стечение на обстоятелствата, двамата
приятели се срещнали отново.
“Кажи ми защо си така?” – попитал богатият приятеля си,
виждайки, че бил отново в нищета; “не намери ли съкровището,
което ти сложих в чантата?”

Бог е поставил в нашите сърца много ценни съкровища: вярата,
любовта, приятелството….
Често ние живеем неусетно и без да благодарим на този, който
ни е направил богати.

Сестра Терезита

Дево Мариио, от която толкова често искам помощ, бъди до
леглото ми, бъди така както би стояла родната ми майка
ако е жива. Може би парализираният ми език не ще може да
те повика по име, но сърцето ми непременно ще го стори.
Аз те моля сега в този труден момент издъхвайки сама, без
приятелска ръка, която да ми затвори очите.

Ще умра усмихната, защото надявам се, вярвам, сигурна съм че Ти ще
бъдеш до мен.

22 октомври 2002 Елизабет Йосиф Иванова
13 ноември 2002 Йосефина Йосифова Тренева
16 ноември 2002 Димитър Мартинов Банчев
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Под това мото на 19 октомври 2002 г.
отпразнувахме храмовия празник на
нашата енория “Свети Павел от Кръста”.
Подготовката за този ден започна няколко
месеца по-рано, когато в някои училища
бяха направени обяви за конкурс на тема
“Нарисувай мира”. В същото време бяха
поканени за участие във фестивал на
религиозната песен различни религиозни

общности, които живеят в гр.Русе, а именно – православни,
евангелисти, евреи, арменци и мюсюлмани.
Енорийският свещеник отец Валтер и сестра Йола бяха
поканили за празника Никополския Епископ Монс. Петко
Христов, Апостолическия Нунций в България Монс. Антонио
Меннини и неговия секретар Монс. Браян. Тържеството
уважиха с присъствието си много свещеници от епархията и
сестри от различни монашески общности.
Скъпи гости бяха също отец Стефан от храма “Св. Николай”,
пастор Ивайло от Евангелската Баптистка Църква, отец Дирайр
от Арменската Църква. Празничната Литургия в Катедралния
Храм “Св. Павел от Кръста” бе отслужена от Монс. Антонио
Меннини- в съслужение с Монс. Петко Христов, отец Валтер и
другите свещеници.
В своята проповед Монс. Антонио Менини говори за
основателя на обществото на Пасионистите Св.Павел от
Кръста, чийто празник чествахме, за неговия живот и
призвание, за неговите послания.
В края на Литургията поздрави към присъствуващите отправи
Монс. Петко Христов, който отбеляза, че на 19 октомври
православните честват празника на Св. Иван Рилски, друг
голям и почитан светец за българските вярващи.
След обед от 16 часа в Пленарна зала на общината започна
фестивалът на религиозни песни. Във фоайето бяха подредени
всички картини на участниците в конкурса за най-хубава
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рисунка на тема: “Нарисувай мира”. След прецизна оценка от
компетентно жури бяха излъчени шест победители в две
възрастови групи, които получиха паметен знак и парични
награди.
Концертът на религиозни песни бе проведен много интересно.
Преди всяко изпълнение получавахме кратка информация,
свързана с историята на съответния религиозен храм.
В залата се създаде много задушевна атмосфера, въпреки че
песните звучаха на различни езици.
Многобройните слушатели можаха да се насладят на
изпълненията на “Музиката, която доближава хората до Бог и
Бог до хората” - тази мисъл на Св. Августин се потвърди
напълно на концерта.
Всеки си тръгна духовно обогатен, както от силата на музиката,
така и от мисълта, че независимо от религиозната ни
принадлежност можем да живеем заедно като братя.

Пенка Сиромахова
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Играейки заедно можем да научим нещо:
това е целта на тази кръстолавица, която
ви представяме. Има някои по-трудни
въпроси, но с помощта на Библията, на
Катехизиса на Католическата Църква, и
на календарчето... може всяко семейство
да попълне тази кръстолавица. Първото

семейство, което ни донесе в църквата правилното решение,
ще спечели дървена чиния с рисунката на нашата енория.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58

59 60
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ХОРИЗОНТАЛНО
1 - Първородният от дватата близнаци, синове на Исаак и Ревека (вж. Бит
25,19-26). 5 - Приготви се за Рожество Христово. 9 - Ролята на синедриона.
10 - Енорийския свещеник на Бърдаски Геран. 12 - На него. 14 - Това да
имаме към всички. 16 - Пророк през времето на цар Давид (вж. 2Сам 7). 18 -
Исус оприличава Царството Небесно на това (вж. Мк 4,30-32). 19 - Първите
на Арарат. 20 - Музикална нота. 21 - Последната и първата на Петър. 23 -
Град, за който говори пророк Амос (вж. Ам 1,12). 26 - Един от седемте дара
на Светия Дух (... Божи). 28 - По-голямата дъщеря на Лаван и жената на
Яков (вж. Бит 29,21-23). 30 - Кенеецът, който се отдели от кенейците (вж.
Съд 4,11). 31 - Второто място, където израилтяните спират след като
пресичат Червено море (вж. Изх 15). 33 - Първите на Квириний. 34 - Втория
цар на Израил. 35 - Първите на Елисей. 36 - Първата и последната буква. 37 -
“Здравей” на латински. 39 - Центърът на Тома. 40 - Един Бог, ... Лица. 42 -
Там умря Св.Петър. 43 - Едно от 12-те израилски племена. 45 - Последните
на Иеремия. 46 - С Исус е почнала новата. 48 - “Неверник” апостол. 50 -
Половинката на земя. 51 - Апостол, брат на Йоан. 54 - Едно беше писано от
Лука. 56. Един пророк. 58 - Предпочитаната храна в библейските времена.
59 - Първите на Христос. 60 - Нужно е за Изповедта.

ВЕРТИКАЛНИО
1 - Нашият Спасител. 2 - Един от седемте дара на Светия Дух. 3 - Първият
мъж. 4 - Селото, където Исус прави първото си чудо. 5 - Във всяка литургия
събранието го прави. 6 - Последните на Мадмен. 7 - Селото, където Исус се
явява след възкресението на двама от своите ученици. 8 - Една книга от
Библията. 11 - Баща на Исуса, автор на библеиската книга Премъдрост. 13 -
Град, за който се говори в 2Цар 18,34. 15 - Исус я направи, когато даде
живота си за нас. 17 - Континентът, където е роден свети Августин. 22 - На
библията се прави от Еврейски и от Гръцки. 23 - Светецът на 14 април. 24 -
Последните на апостол. 25 - Баща на Иоан Кръстител. 26 - Толкова са
Тайнствата. 27 - Родният град на Йосиф, в чийто гроб било положено тялото
на Исус. 29 - Исус Христос го извърши за Божието Царство. 32 - Пророк,
който се явява с Мойсей в деня на Преображението. 38 - На вас. 41 - Бил е
епископ на нашата епархия. 44 - С раждането на Исус е почнал друг завет.
47 - Първата жена. 49 - Първите на Мария. 50 - Свети Иоан Апостол я видя
нова (вж. Откр 21,1). 52 - Персийски цар, който позволява Евреите да се
завърнат в Йерусалим от вавилонското робство (вж Ездр 1,1 и сл.). 53 -
Библейското съкращение на книга на пророк Осия. 55 - Исус каза на
грешницата: “... си и недей вече греши”. 57 - Библейското съкращение на
Евангелието според Йоан.

♦ В новото календарче за 2003г., което можете да намерите в Катедралата,
ще откриете библейските съкращения.
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След 800 години молитва на
Броеницата се промени чрез новия
документ на Папата, може би е по-
добре да кажем, че стана по-богата
но не променена. Документът на
Йоан Павел II “Rosarium Virginis
Mariae” (Броеницата на Дева Мария)
е издаден сега по-случай обявяването
на Годината на Броеницата, която
вече започна през октомври 2002 и
ще продължи до октомври 2003г.

Освен трите тайни, над които размишлявахме до сега,
Папата ни кани да добавим и четвъртата тайна с ново свежо
име “тайни на светлина”. Защо, как и кога искаме да го
искажем с Неговите думи взети от документа (преводът е от
нас, все още не е официално, отпечетан на български език):

(от въведение) Броеницата на Дева Мария, която се развива
прогресивно през второто хилядолетие под вдъхновението на
Духа Господен, е една предпочитана молитва за много Светци
и окуражавана чрез Учителната Власт на Църквата. Със своята
простота и задълбоченост, дори и в началото на третото
хилядолетие остава една молитва с голямо значение,
предназначена да носи плодовете на светостта. Тя е добре
разположена в духовния път на християнството, което след
2000 години не е загубило нищо от свежестта на своя произход
и което се чувства подтикнало от Духа Господен да излезе и да
се отвори към другите “горе сърцата”, за да го кажем отново и
дори да го изкрещим пред света, че Христос е Господ и
Спасител, че той е «пътят, истината и живота» (Иo 14,6), както
завършека на човешката история, точка, в която се
съсредоточават идеали на историята и на цивилизацията.
Броеницата наистина, макар да има мариина характеристика, е
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молитва, чиито център е христоцентричен. В простотата на
нейните елементи се концентрира дълбочината на цялото
евангелско послание, впрочем тя е почти резюме. В нея отново
отзвучава молитвата на Мария, нейният  вечен Magnificat за
делото на изкупителното Въплъщение, започнало в нейната
девическа утроба. С Него християнския народ влиза в школата
на Мария, за да се остави да го въведат в съзерцанието на
красотата на лицето на Христос и да го въведат в опита на
дълбочината на Неговата любов. Чрез Броеницата, вярващият
черпи изобилни благодати, почти получавайки ги от самите
ръце на Майката на Изкупителя.
...
(от № 3) Броеницата когато е разкрита в своето пълно значение
води към самото сърце на християнския живот и предоставя
една обикновена, плодотворна, духовна и педагогическа
възможност за личното съзерцание, за формирането на Божия
Народ и за новата евангелизация. Приятно ми е да потвърдя
това в радостен спомен за една друга годишнина - 40 години от
започването на II Екуменичен Ватикански Събор (11 октомври
1962г.) - “голямата благодат” дарена от Божия Дух за Църквата
на нашите дни.
...
(от № 5) Най-важната причина да открием отново със сила
практикуването на броеницата е факта, че тя представлява
много ценно средство за подпомагане на верните в
задължението за съзерцание на християнската тайна, което аз
предложих в Апостолическото Писмо “Novo Millenio Ineunte”
като автентична “педагогика на светостта”: “Трябва ни едно
християнство, което да се различава преди всичко в изкуството
за молитвата”.
Докато в съвременната култура, дори сред многобройните
противоречия се очертава едно ново изискване за духовност
породено също чрез влиянията на други религии, повече от
всякога е належащо нашите християнски общности да станат
“автентични школи на молитва”.
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Броеницата е разположена в най-добрата и в най-чистата
традиция за християнско съзерцание. Открита на запад, тя е
една типично съзерцателна молитва и отговаря в известен
смисъл на “молитва на сърцето” или на “молитва на Исус”,
която има своите корени в хумуса на християнския Изток”.
...
(от № 21)“Преминавайки от детството на Исус и през живота в
Назарет към неговия обществен живот, ние сме доведени да
съзерцаваме тези тайни, които можем да наречем със
специалното наименование «тайни на светлина». В
действителност това е цялата тайна за Христос, който е
светлина. Той е “светлината на света” (Иo 8,12). Но това
измерение е видимо особено през годините на неговия
обществен живот, когато проповядва Евангелието на
Царството. Ако искаме да посочим на християнската общност
пет значими моменти - тайни на светлина - от този период на
живота на Христос, ми се струва, че те могат да бъдат
установени в: 1. Неговото Кръщение в Йордан; 2. Неговото
собствено явяване на сватбата в Кана; 3. проповядването на
Царството Божие с поканата за обръщане; 4. Преображение 5.
установяването на Евхаристията, свещен израз на пасхалната
тайна.
Всяка една от тези тайни е откровение на Царството, вече
присъстващо в самата личност на Христос. Тайната на
светлината е преди всичко Кръщението в Йордан. Докато
Христос влиза във водите на реката като невинен, който става
“грях” за нас (виж: 2Кор 5,21) небесата се отварят и гласът на
Отца го обявява за свой възлюбен Син (виж Мт 3,17), докато
Светият Дух слиза върху Него за да го облече в мисията, която
го очаква. Тайна на светлината е началото на знаците в Кана
(виж Ио 2, 1-12) когато Христос превръщайки водата във вино,
отваря сърцето на учениците си за вярата, благодарение на
намесата на Мария, първа вярваща. Тайна на светлина е
проповядването с което Исус съобщава идването на Царството
Божие и кани към обръщане (виж Мк 1,15) прощавайки
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греховете на тези, които се доближават до Него със смиренo
доверие (виж Мк 2, 3-13; Лк 7, 47-48) начало на службата на
милосърдие, която той ще продължи чак до края на времената,
главно чрез тайнството на Помирението, поверено на Неговата
Църква (Иo 20,22-23) Tайна на светлина свише e
Преображението, според традицията, върху връх Табор.
Славата на божествеността заблестя върху лицето на Христос,
докато на Апостолите в екстаз, Отец дава да го разпознаят, «за
да го слушат» (виж Лк 9,35) и за да се подготвят да живеят с
Него мъчителния момент на Страданието, за да достигнат с
Него радостта на Възкресението и на един преобразен живот
чрез Светия Дух. Тайна на светлината най-накрая е
установяването на Евхаристията, в която Христос става храна
със своето Тяло и със своята кръв, под знаците на хляба и
виното, свидетелствайки “чак до края” своята любов към
човечеството (Ио 13,1), за което се принесе в жертва.
В тези тайни, с изключение на тази в Кана, присъствието на
Мария остава на заден фон. Евангелията ни разказват само за
няколко кратки нейни присъствания, в един или в друг момент
на проповядването на Исус (виж Мк 3, 31-35; Ио 2,12) и нищо
не казват за нейното евентуално присъствие на Тайната Вечеря,
в момента на установяването на Евхаристията. Но ролята, която
тя изпълнява в Кана придружава по особен начин цялото
пътуване на Христос. Откровението, което в момента на
Кръщението в Йордан е дадено направо от Отца и което стана
отзвук на Кръстителя, е върху нейните уста в Кана, и се
превръща във велика майчинска препоръка, която Тя отправя
към Църквата на всички времена: “Каквото ви каже,
сторете” (Ио 2,5). Това е едно указание, което добре ни въвежда
в думите и знаците на Христос чрез Неговия обществен живот,
изграждайки Мария като фон за всички “тайни на светлина”.
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“Музиката, единствена, е световен език и не се
нуждае от превод, понеже говори на душата”

(Б.Ауербах)
През 1952г. Господин Димитър Караджов, започва да свири на
органа в католическия храм. Пръстите му с лекота отскачаха от
клавиш на клавиш и нежна музика изпълваше русенската
католическа катедрала. Тя притежатва изключително добра
акустика, съперничеща на тази, в големите световни зали.
Много хора, от различни вероизповедания, идваха и идват в
храма, за да се насладят на великопните звуци излизащи от
прекрасния инструмент. Тъй като музиката е посредник, между
духовния и чувствения живот - като казва Б.Арним - всеки
посетител замира и притиква унесен, както от виртуозния
органист, така също от малкия хор, пеещ съкровени песни на
великите Християнски празници: Рождество Христово, Нова
Година, Възкресение Христово, Св.Павел от Кръста и други. И
така неусетно, през добри и трудни времена, дойде 2002г., в
която нашия единствен органист, г-н Димитър Караджов,
изпълни 50 златни години, неуморно раздавайки себе си и
своето изкуство, на хилядите богомолци в храма. И вярващи и
невярващи се усамотяваха, като намираха утеха в божествената

музика, струяща от един от най-
съвършените инструменти в
музикалната исторя. За всеодайния
труд и за любовта, в знак на дълбока
благодарност от цялата енория, бе и
състоялият се концерт на 6 октомври.
Дай Боже, скоро, този прекрасен
инструмент, с който нашия град се
гордее - да бъде “спасен” и с
прекрасните си свуци, да зарадва
душите и сърцата на всички нас.

Луиза Младенова
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2. Свещени движения
Да се събираме
Хората се срещат, за да си спомнят едно събитие или
за да обсъждат, нещо или за да слушат конференция.

Християните също се срещат със същите мотиви и същите
нужди. Литургичното срещане е един знак, който ни представя
Църквата. Бог зове хората заедно, за да има един народ - свой
народ. Събраните хора са общността където живее Христос: те
са Църквата. В нея могат да се намерят различни хора: млади и
възрастни, големи и малки, умни и интелигентни, глупави,
болни и здрави, богати и бедни, хората от едно място и от други
места. Тези разлики нямат повече значение. Всички пеят
същите песни, слушат същото слово, ядат на същата маса. В
общността Исус Христос е представен от свещеника, който в
началото на Евхаристията влиза и заема мястото на
председател.

Да пеем
В свещеното писание има една книга с песни, книгата на
псалмите. Няма общност, която да няма своя книга с песни.
Пеенето е присъщо на християните. Защо? Мойсей и сестра му
Мария заедно с израилтяните, след като бяха спасени от
Фараона и преминаха през Червено море, изпяха
благодарствена песен. Песен на слава и на радост. Ние пеем, за
да благодарим на Бога, за да Го славим и да Го възхваляваме,
пеем радостни за това, което Исус е направил за нас. Така
песента става знак на нашата вяра. Песента е знак на нашата
вяра в една реалност, която е по-възвишена от всички радости,
които земята може да ни даде.

Да стоим прави
“Благодарим Ти, че си ни удостоил да изпълняваме
свещеническата служба в твое присъствие”. Така се моли
свещеника в името на всички във втората евхаристична
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молитва. Когато ние стоим прави по време на литургичната
молитва ние се държим обикновено: ние сме в присъствието на
Бога. Това държание означава: готов съм! Готови сме! Затова
започваме и приключваме литургията прави. Прави сме и по
време на предисловието и на Отче наш. Слушаме прави  и
Евангелието. Прави пеем Слава, Аллелуя, Свят. Най-накрая
прави слушаме поканата: Идете си с мир. Тогава да останем
прави е един знак който показва, че сме готови за служба на
Бога.

Да седнем
Да се седи е едно нормално държание за този който слуша, този
който участва в една среща. Християнин е преди всичко този,
който слуша. Вярата зависи от чуването, затова когато седим и
слушаме е един християнски знак. Ние седим, когато слушаме
четивата, отпевен псалм и проповедта. Ние седим също, когато
се поднасят даровете и когато се мълчи след причастието. В
това положение ние можем по-лесно да размишляваме, да
мълчим, да чакаме и също да се молим. Ние сме седнали и
когато молим псалми във вечерната молитва. Когато сме
седнали и след това ставаме прави разбираме по-добре
смисълът на това държание.

Да коленичим
Да коленичим означава да обожаваме Бога, ние се покланияме
пред Бога. Който коленичи се унижава, става по-малък. Затова
ние коленичим когато свещеникът казва думите на
освещаването и ни показва тялото и кръвта на Исус. Когато ние
коленичим в по особен начин и по-силно обожаваме Бога, както
вече ние показано в псалмите например псалм 95,6 “Слава и
величие са пред лицето Му, сила и великолепие - в
светилището Му”.

Да ходим
Колко е важна за един човек способността да ходи разбираме в
момента, в който срещаме хора в количка. Но да ходим един
християнски знак ли е? Исус казва: “Идете по целия свят”.
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Затова евхаристията е свързана с глаголи отиване и връщане.
Когато отиваме на Църква, показваме с този жест ,че нашето
сърце иска да отговори на поканата на Исус: “Елате всички при
мен!”. Когато свещеникът и министрантите тръгват в шествие
към олтара, знакът се отбеляза още по-силно. Когато светата
меса е свършила, ние не само се връщаме вкъщи, но трябва да
отговорим и изпълним думите на Исус: “Идете и бъдете мой
свидетели”. Можем да кажем по-скоро, че сме влезли в
Църквата, за да получим един дар: Исус, в Словото и в
Причастието. После, излизайки тръгваме да носим това ценно
съкровище на другите: една добра дума, едно щедро сърце и
малко любов.

Знак на Кръста
С ръка правим знак на Кръста върху себе си. Това е един велик
знак: признаваме че сме християни, поставяме се под Негова
закрила и сме разбрали, че сме в присъствието на Исус. Когато
се прекръстваме казваме: “В името на Отца и Сина и Светия
Дух”. Някой може да мисли, че тези думи нямат нищо общо с
този знак. Но ако помислим малко виждаме и разбираме че в
Исус се явява за нас Светата Троица: Отец, Син и Светия Дух.
В Исус Бог е с нас, Троичен Бог, в който ние сме кръщавани.

Да се покланияме, коленичейки
Това движение има същото значение както да коленичим. С
това кратко движение ние обожаваме Господа. С това движение
ние казваме: “Велики Боже, аз Те обожавам”. Не е хубаво
колениченето да стане един знак, над който не мислим, не
размишляваме. Няма значение колко пъти коленичим, но важно
е да мислим над това което правим. Най-вече не трябва да
изпадаме в крайност да правим чисто формални жестове и
движения.

Удряйки се по гърдите
Думите, които казваме когато слагаме ръка на сърцето си
показват и ни обясняват добре значението на този знак: “Моя
вина!” това е: “Господи не съм достоен”. Тогава да си удряме
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гърдите е жест на покаяние. Признаваме че сме грешници  и не
сме достойни да получим даровете, които Господ иска да ни
даде по време на Евхаристията и в тайнството покаяние.

Мълчание
Можем да мълчим по много причини. За нас християните
мълчанието също е един знак. Когато посещаваме една празна
Църква, усещаме по някакъв начин светостта на това място.
Преди началната молитвата и молитвата след причастие ние
мълчим няколко минути, това е знак че приемаме това, за което
се говори. Важно е тогава да запазим и външна тишина, която
трябва да стане вътрешно мълчание. Само по такъв начин
можем да слушаме, само така може да влезе в нашето сърце
“да” от молитвата и песента за възхвала.

Сестра Йола

Тази година в нашата енория има три групи за катехизис за
деца. За да бъдат познати на всички енорияши пишем имената
на катехисти и на децата, които вече вземат участие:
Група 5-6 години: катехисти: Елена и Ирена

деца: Дени, Гошо, Тони, Радостин, Теодор, Калинка,
Мартин, Валентин

Група 7-8 години: катехисти: Тотка и Катерина
деца: Николай, Симеон, Мария, Стефани, Десислава,

Кристина, Филип, Кристиян
Група 9-14 години: катехисти: Анелия и Емилия

деца: Мария, Теодора, Невена, Алиса, Симеон, Илиян,
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Събота 21 декември, 18.00ч
Хор “Професор Васил Арнаудов”

Неделя 22 декември, 11.00ч
“Тамбурашки оркестър”

Сряда 25 декември, 11.00ч
Песни от децата на нашата енория

Петък 06 декември, 15.00ч
С групата “Приятели на Исус...”

Петък 13 декември, 18.30ч
С групата “Назарет” и младежите

Събота 21 декември, 11.00ч
С децата и семействата им
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Декември-Януари

01 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (І Предколедна неделя)

08 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (ІІ Предколедна неделя)

09 понеделник 16.30 броеница
17.00 литургия (Непор. Зачатие на Бл.Д.Мария)

15 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (ІІІ Предколедна неделя)

22 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (ІV Предколедна неделя)

24 декември 23.00 литургия за Коледа през нощта
25 декември 10.00 литургия за Коледа през деня

29 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Светото Семейство)

01 януари сряда 10.30 броеница
11.00 литургия (Света Мария Богородица)

05 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (ІІ Коледна неделя)

06 понеделник 16.30 броеница
17.00 литургия (Богоявление)

12 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Кръщение Господне)

През седмицата 16.30 броеница (петък Кръстен път)
17.00 литургия


