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декември

януари

Времето: това е основен възглед, заедно и мястото, са
необходими та чокекът да може да разположи себе си. Времето
минава, без да можем да го спрем, и често, ние се оплакваме от
него, точно защото не можем да го ръководим. То е онова,
което определя нашите дни, организира нашия живот и ние сме
свързани с него.
Също и времето беше създадено като първо нещо от Бога както
ни казва Библията: “Рече Бог: да бъде светлина. И беше
светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог
светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а
тъмнината - нощ. Беше вечер, беше утро - ден един” (Бит 1,3-
5).
В Библията, в книгата на Еклисиаст, авторът размишляваше
върху темата на времето, с тези думи: “Всичко си има време,
време има за всяка работа под небето: време да се родиш, и
време да умреш; време да садиш, и време да скубеш
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насаденото; време да убиваш, и време да лекуваш; време да
събаряш, и време да съграждаш; време да плачеш, и време да
се смееш; време да тъгуваш, и време да играеш; време да
разхвърляш камъни, и време да събираш камъни; време да
прегръщаш и време да избягваш прегръдки; време да търсиш, и
време да губиш; време да къташ, и време да пилееш; време да
раздираш, и време да съшиваш; време да мълчиш, и време да
говориш; време да обичаш, и време да мразиш; време за война,
и време за мир. Каква полза има работещият от онова, над
което се труди? Видях тая грижа, що Бог е дал на синовете
човешки, за да се упражняват в това. Всичко Той е направил
да бъде хубаво в свое време, и вложил вечността в сърцето им,
макар човек да не проумява от начало до край делата, които
Бог върши. Познах, че за тях няма нищо по-добро, освен да се
веселят и да правят добро през живота си. И ако някой човек
яде и пие, и вижда доброто във всеки свой труд, това е дар
Божий”. (Кох 3,1-13). Авторът разбираше, че и времето беше
създадено от Бог, и то е дар от Бога. Всеки ден, всеки час, всяка
минута, всеки миг е от Бога., и не само е от Бога но е с Бога:
найстина е така, особено от както “Бог стана плът и живя
между нас” (Ио 1,14). Бог, който живее във вечността, е искал
да приеме нашата природа с нейните характеристики, и така
“когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син” (Гал 4,4):
вечността взе участие във времето. От онзи момент времето
има ново измерение: времето стана времето на Бога и нашето
време намери връзка с Неговата вечност.
Да размишляваме малко върху тази тайна: свети Павел в
писмото на Ефесяните пишеше тези думи: “Благословен да бъде
Бог и Отец на Господа нашия Исуса Христа, Който ни
благослови в Христа с всяко духовно благословение от
небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят
създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов,
както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исуса
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Христа, по благоволение на Своята воля” (Еф 1,3-5). Преди да
бъдем създадени, ние вече бяхме в мисълта на Бог и Той вече
ни обичаше и искаше да ни даде живота чрез Исуса Христа.
Той ни обича с вечна любов, а не с временна любов. В Бога
няма “вчера” няма “утре”, но Той живее във “вечно сегашно” и
така всеки миг от нашия живот е пред Него и ние така живеем
вечността. Всичко онова, което Бог създава е вечно и не създава
нищо временно. И Спасението, в този начин, намери вечен
смисъл: когато казваме, че Исус е умрял за нас означава, че
преди 2003 години пред очите на Исус, когато Той беше
разпнат, бяха нашите лица, нашите имена, нашите истории.
Нашите и на другите, които са живели преди над и онези, които
ше живеят след нас, както и онези, които са живеели преди
Исус. Тогава, наистина цялото човечество от всички векове,
намира Спасението в Исуса Христа, в Него, Който е Вечния
Живот: “По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж
завинаги принасяне на Иисус Христовото тяло” (Евр 10,10).
“Исус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр 13,8).
Нашето време е времето на Бога, и по този начин нашето време
намери нов смисъл: сега се изпълнява Спасението на Бога към
нашия живот и към цялото човечество.
Тогава се разбира, колко е важен всеки миг от нашия живот,
който трябва да бъде изживян цял в присъствието на Бога.
Искам да завърша с думите от края на Посланието до Евреите,
като пожелание към всички вас за честита нова година, мирна и
богата с благодатта на Бога: “А Бог на мира, Който чрез кръвта
на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на
овците - Господа нашия Исуса Христа, нека ви направи
съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му,
като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа
Иисуса; Нему слава вовеки веков! Амин” (Евр 13,20-21)

Отец Валтер.
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Вътрешният учител е Свети Дух,
който е винаги с нас. Той е водач
на християнина и негова помощ
през целия му живот.
Дарът съвет, вид интуиция,
свръхестествен инстинкт, е дар на
Свети Дух, който ни кара да

познаваме и следваме, с покорност и гъвкавост волята на Бога...
Това е специална светлина, която ни диктува това, което е най-
добро за правене или което подобава да се отбягва.
В крайна сметка това е дарът, чрез който Свети Дух става наш
водач и съветник. Той се приспособява към конкретното и
лично положение на всеки от нас. Той ни просвещава в
трудните за разрешаване случаи, помага ни да правим избор
сред различните средства, способни да покажат славата на Бога
и нашето спасение.
Дарът съвет е твърде практичен. Сред сложните обстоятелства
на нашето съществуване той направлява сигурно Божиите чеда
към идеалното разрешение. Той пребъдва в нас под формата на
постоянна светлина; учи ни да вземаме най-правилните
решения, да вървим към Бога сред големите изпитания на този
земен свят.
Всеки момент този дар ни сочи най-практичните средства, чрез
които да напредваме в добродетелта. Понякога Свети Дух ни
води пряко чрез някое вътрешно вдъхновение, което ни
очертава пътя за следване, друг път просвещава чрез примерите
на тези. които ни обкръжават.
Дарът съвет ни е необходим от една страна за управляването на
нас самите и от друга страна за подходящото ръководене на
другите. Той идва на помощ на добродетелта благоразумие,
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Този дар е нужен на всички християни, но най-вече на бащите и
майките, на семействата, на всички предстоятели, които са
представители на Божия авторитет. Убедени в немощта си да
изпълнят както подобава, чрез собствените си сили, тази важна
мисия на ръководене, те призовават светлината на Свети Дух.
Боязливостта и пристрастието в избора на решенията са
недостатъци, противоположни на дара съвет.
В псалмите Бог отговаря на молитвата на свещения писател:
"Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти посоча пътя, по който да
вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе" (Пс 37,8).
Христос прави следното обещание на своите апостоли: "И
когато ви предават, не се грижете, как или що да говорите;
защото в онзи час ще ви бъде внушено какво да кажете; защото
не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който
говори във вас" (Мт 10,19-20).

ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Признавам ли своята немощ? Убеден ли съм, че Свети Дух ми
помага и ме води, за да изпълнявам всекидневните си
задължения? Призовавам ли светлината на Свети Дух в
началото на деня, преди по-важните деяния в живота ми?
Когато трябва да взимам важно и трудно решение в моя
живот, призовавам ли Божия сьеет?
Деликатен ли съм в отношенията си с хората, знам ли да пазя
тайна относно това, което ми е казано поверително?

Свети Душе, осветявай ме, направлявай ме, покажи ми пътя, по
който трябва да вървя и който ще ме отведе сигурно при
блясъка на вечността.

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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Резюме на посланието на
Негово Светейшество

Папа Йоан Павел ІІ
за честването на

Световния ден на мира
1 ЯНУАРИ 2003г.

Всеки 1-ви януари честваме деня на мира и Папата изпраща на
цялата Църква послание за този ден.
Посланието на Светия Отец папа Йоан Павел ІІ за 36-ия
Световен ден на Мира, на 1 януари 2003г., е посветено изцяло
на спомена и на поканата, към всички отново да обърнат
внимание иа учението на историческата Енциклика Pacem in
terris (Мир на земята), на Блажения Папа Йоан XXIII.
Папското послание, всъщност, е озаглавено: “Мир на земята:
едно продължително обвързване” и има за цел да припомни 40
годишния юбилей на Енцикликата на Блажения Йоан XXIII,
която беше публикувана на 11 април 1963г.
Папа Йоан XXIII отправи своята енциклика към един свят,
който тогава бе изпаднал в състояние на дълбоко объркване.
Две години по-рано, през 1961г., бе построена Берлинската
стена, която не само разделяше града, но представляваше за
човечеството израза на две различни концепции за разбирането
и съзиданието на земния град, една "стена посред човечеството
в неговата цялост и тя проникна в сърцата и разума иа хората".
В същата епоха се случваше и кризата с ракетите в Куба, която
доведе човечеството до ръба на ядрената война и изкара до
очебийност на яве, постоянната опасност в условията на
“студената война”.
Днес, Папа Йоан Павел II отправя това Послание за честването
на Световния ден на Мира до днешния свят. отново разделен от

МИР
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омраза и нетърпимост. Както вярваше Блаженият Папа Йоан
XXIII преди 40 години, така и Папа Йоан Павел II вярва, че
независимо от войните и заплахите за войни, има нещо друго
сред човешките дела, нещо което е като едно обещаващо
начало на една “духовна революция”.
С това твърдо упование в ценностите на мира и във
възможността той да се реализира, след като цитира своя велик
предшественик, Йоан Павел II излага основните условия за мир
в четири специфични желания на човешката душа: истината,
справедливостта, любовта и свободата. Спира се на тези
четири точки, давайки на всяка една от тях точно и категорично
определение, което става полезно за изясняване на значението
на християнското виждане по отношение на темата за мира.
В началото на тази Нова година, Светият Отец Йоан Павел II
отправя, като свой, призива Pacem in terris (Мир на земята)
който припомняше на всички, мъже и жени, задължението да
допринасят за “благородната задача”, дори и “огромна”, на
мира и да “оздравят взаимоотношенията на съжителството чрез
истината, справедливостта, любовта и свободата”.

След думите на Папата, искаме да ви покажем, на
следващата страница, някои рисунки, които децата
нарисуваха на 12 октомври за кункурса “Рисувай мира”
организиран от нашата енория:
♦ От един танк (знак на смъртта), който не се употребява
повече, пораства тревата, дървета и от тях излизат ръцете,
които бутат света към сленцето (знак на живота). Светът се
среща с хубава небесна дъга.
♦ Две ръце, които се стискат; бял гълъб, който лети; три
младежи, които представляват всиктите народи, се държат за
ръцете като братя и сестри.
♦ Всичко наоколо войни, насилие, кражби и убиствия, но
хората от всичките народи започват да “рисуват” един нов и
мирен свят.
Тези са само някои рисунки от онези, които децата между 10
и 13 години нарисуваха, но вестта е една и съща във
всичките...
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(Рисунка е на Светла
Илкова Стоянова на
10 години от СОУЕЕ
и е спечелила 2-то
място на групата
1991-1992)

(Рисунка е на Мирела
Любенова Георгиева
на 12 години от ОУ
“П.Яворов” и е
спечелила 3-то
място на групата
1989-1990)

(Рисунка е на
Детелин Димитров
Димитров на 12
години от ОУ “Отец
Паисий” и е спечелил
1-то място на
групата 1989-1990)
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Професорът завършил лекцията, после
произнесъл думите: “Имате ли въпроси?”.
Един студент го попитал: “Професоре, какъв
е смисълът на живота?”. Някой, между

присъстващите, които вече се подготвяха да излязат, се
засмяха. Професорът дълго гледал студента, питайки го с
поглед дали това беше един сериозен въпрос. Разбрал, че било
наистина сериозно. “Ще ти отговоря”. Извадил портомонето си
от джоба и извадил от него едно кръгло огледалце, голямо като
една монета. После казал: “Бях дете през войната. Един ден на
улицата видях едно огледало счупено на парчета. Запазих си от
него най-голямото парче. Ето го. Започнах да си играя с него и
останах впечатлен от възможността да изпратя светлина в най-
тъмните ъгли, където слънце не блестеше никога: в дълбоките
ями, в големи пукнатини, в килерите. Запазих малкото
огледало.
Пораснах и разбрах, че това не беше само една детска игра, но
метафора на това, което бих могъл да направя в  живота си. И
аз също съм парче от едно огледало, което не познавам в своята
цялост. С това, обаче което имам мога да пратя светлина-
истината, разбирането, познанието, добротата, нежността-в
тъмното уединение на сърцето на хората и да променя нещо в
някого. Може би другите хора ще видят това и ще направят и те
толкова. В това за мен е значението на живота”.

А ти какво мислиш?
Сестра Терезита
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“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.” С тези думи започва Апостолическо Писмо на Йоан
Павел II “Rosarium Virginis Mariae” (Броеницата на Дева
Мария), за което издадохме статия в предишния брой на нашия
бюлетин “Заедно” (виж № 15 стр. 14).
И тази статия, с книшката, която заедно с този бюлетин ще ви
бъде дадена, иска да бъде помощ за всеки от нас, който желае
да моли Броеницата.
На 29 октомври 1978г., едва две седмици, след неговото
избиране на Престола на Св.Петър, Папата говорил за нея така:
“Броеницата е моята предпочитана молитва. Това е една
чудесна молитва. Чудесна в своята простота и в своята
дълбочина... Може да се каже, че Броеницата е по някакъв
начин една молитва-коментар на последната глава на
Конституцията “Lumen gentium” (Светлината на народите) на
Втория Ватикански Събор, главата, в която се тълкува
възхитителното присъствие на Божията Майка в тайната на
Христос и на Църквата. В действителност, на заден фон на
думите “Радвай се” минават, пред очите на душата, главните
епизоди от живота на Исус Христос” (от № 2). “В
действителност да казвам Броеницата не е нищо друго освен да
съзерцавам с Мария лицето на Христос” (от № 3).
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Папата в неговото апостолическо писмо представя Броеницата
като молитвата за мира и за семейството: “За да се актуализира
Броеницата има няколко исторически обстоятелства. Първото
от тях-спешността да се измоли от Бог дарът на мира.
Броеницата много пъти бе предлагана от моите
Предшественици и от самия мен, като молитва за мира. В
началото на едно хилядолетие, което започва с ужасяващите
сцени на атентата от 11 септември 2001 и което се вписва всеки
ден, в многобройни части на света с нови ситуации с кръв и
насилие, да се преоткрие Броеницата означава да се потопим в
съзерцанието на тайната на Този, “който е нашият мир” като
направи, “от два народа един единствен”, унищожаващ
преградата, която ги разделя, тоест омразата”. (Еф. 2,14)
Не можем впрочем да казваме Броеницата без да се чувстваме
обвързани с точно определено задължение в служба на мира,
без да отдаваме определено внимание на земята на Исус, все
още толкова измъчвана, но особено скъпа в сърцето на
християните.
По аналогичен начин е належащо да се ангажираме и да се
молим и за една друга ситуация в нашата епоха, тоест на
семейството, клетката на обществото, все по-често атакувана от
разрушителните сили на идеологично и практично ниво, които
застрашават бъдещето на тази основна и незаменима
институция и с нея бъдещето на цялото общество.
Обновяването на Броеницата в християнските семейства, в най-
широките рамки на пасторалните проекти със семействата, се
предлага като ефикасна помощ, за да се ограничат
опустошителните въздействия на съвременната криза.” (№ 6).
“Многобройни знаци показват, че Светата Дева все още иска да
бъде днес, именно чрез тази молитва, грижовната майка, на
която Изкупителят в момента на своята смърт поверява, в
лицето на любимия Си ученик, всички синове на Църквата:
“Жено, ето твоят Син” (Йо 19,26)” (от № 7)
“Да задържим погледа си върху лицето на Христос, да
преоткрием тайната в обикновения и скръбен път на неговата
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хуманност, чак докато открием Божественото величие,
окончателно разкрито в славното Възкресение, вдясно до Отца,
е задължение на всеки ученик на Христос, а тогава е също и
наше задължение. Съзерцавайки това лице, ние се подготвяме
да приемем тайната на троичния живот, за да изпитаме винаги
отново любовта на Отца и за да се зарадваме с радостта на
Светия Дух. Така се сбъдват за нас думите на Свети Павел: “А
ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата
Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава,
като от Духа Господен”. (2 Кор. 3,18)” (от № 9).
“Броеницата, като се вземе предвид опита на Мария, е една
изцяло съзерцателна молитва. Лишена от това тя ще бъде
лишена от смисъл, както го подчертаваше Папа Павел VІ “Без
съзерцание, Броеницата е като тяло без душа и нейното казване
рискува да се превърне в механично повторение на формули”...
По принцип казването на Броеницата изисква спокоен ритъм и
отдаване на време, за да може лицето, което се ангажира по-
добре да размишлява върху тайните от живота на Господ,
видени през сърцето на Тази, която беше най-близка на Господ
и така да получат неизмерими блага” ” (от № 12).
“Тайнствено Броеницата ни пренася при Мария заета да бди
над израстването на Христос като човек в дома им в Назарет.
Чрез това отклонение тя може да ни възпитава и да ни
моделира със същата загриженост, чак докато Христос бъде
“формиран” изцяло в нас... Никога, пътят на Христос и този на
Мария не са изглеждали толкова тясно преплетени така както в
Броеницата. Мария живее в Христос и в зависимост от
Христос!” (от № 15)
“За да бъдем въведени в съзерцанието на лицето на Христос,
трябва да чуем в Светия Дух, гласът на Отца, тъй като “никой
не позна Сина, освен Отец”... Необходимо е впрочем
откровението свише. Но за да го приемем е необходимо да
слушаме... Броеницата е едно традиционно пътуване на
християнската молитва, която се прикрепя към съзерцанието на
лицето на Христос. Папа Павел VІ го описваше така:
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“Евангелска молитва, е в центъра на изкупителното
Въплъщение, Броеницата е молитва с чисто христоцентрична
ориентация. В действителност, нейният най-характерен елемент
–литанийното повторение на “Здравей, Марио”-се превръща в
една непрекъсната възхвала на Христос, последната дума от
Ангелското Благовестие и от поздрава на майката на
Кръстителя: “Благословен е плодът на твоята утроба” (Лк
1,42)”. (от № 18).
За да придадем чисто христоцентрична устойчивост на
Броеницата, винаги ми се е струвало, че една добавка би била
благоприятна, преди всичко, оставяйки я на свободната
преценка на хората и на общностите, това би позволило да се
вземат предвид също и тайните от обществения живот на
Христос, между Кръщението и Страданието. В действителност
тъй като именно в областта на тези тайни, ние съзерцаваме
важни аспекти от личността на Христос, в качеството на избран
от Бога. Провъзгласен за възлюбен Син на Отца по време на
Кръщението в Йордан, съобщава идването на Царството Божие,
засвидетелства го чрез своите дела и обявява неговите
изисквания. През годините на обществен живот, че тайната на
Христос се разкрива с едно специално определение, като тайна
на светлина: “Докле съм в света, светлина съм на света” (Ио
9,5)
“За да можем да кажем окончателно, че Броеницата е резюме на
Евангелието е уместно впрочем, след като сме припомнили
Въплъщението и скрития живот на Христос (радостни тайни) и
преди да се спрем на страданията (скръбни тайни) и над
победата на Възкресението (славни тайни) размишлението се
спира също на няколко момента, изключително важни от
обществения живот (светли тайни). Тази добавка с новите
тайни без да вреди на основните аспекти от традиционната
основа на тази молитва има за цел да я постави в християнската
духовност с обновено внимание, като автентично въведение
към дълбочината на сърцето на Христос, необятност на радост
и светлина, на болка и слава” (от № 19).
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Коледното време свърши с празника на
Кръщението на Исус. Йоан Кръстител казва
тези думи показвайки Исус на света: “след
мене иде по-силният от мене, на Когото не
съм достоен да се наведа и развържа

ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а
Той ще ви кръсти с Дух Светий” (Мт 1,7-8) и Исус след
възкресението се явява на апостолите и дава тази заповед:
“даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете,
научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и
Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм
ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека
на света. Амин” (Мт 28,18-20).
Веднага, се разбира, че кръщението не е един магически ритуал
или едно обществено споразумение. Кръщението е едно
Тайнство. Когато Църквата отслужва Тайнствата, тя повтаря
знаците и думите, които Исус й е доверил.
Искам с тази статя и да привлека вашето внимание върху това,
каква е ролята на кръстника за кръщението и за кризманието.
Някой път се случва, че някое семейство иска за кръстник на
детето си някой човек, който няма необходимата
характеристика (виж вкрая на тази статя): така става, че
намират някой друг за “пред църквата”, а решават в сърцето си,
без да спазват законите на Бога и на Църквата, че “официален
кръстник за тях” е другият човек, който според законите на
Църквата не може да бъде кръстник. Всичко това изглежда
напълно абсурдно.
Моля ви, не се подигравайте с тези сериозни и божествени
неща: Тайнствата не са играчки.
Тази задача, която е дадена от Бога на кръстника е лична и това
важно задължение, което кръстникът поема и обещава пред
Бога, за да се грижи за духовния живот на кръщелника си, не
може да поверява на някой друг човек.
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Онези, които в сърцата си са извършили това нещо
(семейството и кръстника), са поканени да изповядват този
тежък грях или да не се причестяват докато не са го
изповядвали както и да започнат веднага да се грижат както
трябва за духовния живот на кръщелника, който Бог им е
възложил. Кръстникът трябва да съпровожда с молитва, с
личен пример и с наставления, детето, което е държал в деня
на Кръщението, помагайки на родителите в християнското му
възпитание.
За да бъдат готови родителите и кръстниците за кръщението,
отдавна в нашата енория са задължителни поне десет срещи с
родителите на детето и три срещи с кръстника или кръстница.
Ето условията, които Църквата определя за да бъдеш кръстник:
♦ да бъдеш посочен от родителите на кръщавания;
♦ да бъдеш способен и подходящ да изпълнява тази роля;
♦ да има навършени 16 години;
♦ да бъдеш католик и да си приел Първо Причастие и

Миропомазание;
♦ да водиш живот, съобразен с вярата и задължението, което

си приел.
Следователно, не могат да бъдат кръстници: разведените, тези,
които имат само граждански брак, които живеят заедно без
брак, които не са приемали тайнства и не присъстват редовно
на неделните литургии.

Отец Валтер

24 декември 2002 Иван Петров Иванов

31 декември 2002 Мария Дамянова Рафайлова

04 януари 2003 Гюрка Луков Кюрчев
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3. От литании на Блажена Дева Мария

Престол на мъдростта
В книгата на Мъдростта се казва че,
мъдростта е представена като един човек
който има своя престол близо до Бога. Ние
наричаме често Исус “Вечната мъдрост” и
казваме че, Мария е неговия престол. На

много икони виждаме Исус седнал в своята майка, както един
Цар на престола. С думата престол е свързан  глагола водя.
Мария, като престол на мъдростта има точно това значение: ако
отидем при Нея, ще намерим мъдростта която ще ни заведе до
живота пълен с истинска вяра.

Огледало на правдата
В едно огледало по принцип гледаме каквото е в него а не
самото огледало. Когато гледаме Мария, тя ни показва
справедливостта. Тази дума в Библията означава Божията
доброта, Божията вярност и също светостта на човека. Тогава,
казвайки огледало на правдата искаме да кажем: Мария е най-
хубавата икона на светостта.

Роза тайнствена
В много песни и молитви Дева Мария е наричана роза. Розата е
най-хубавото цвете помежду всички цветя. Нейният аромат
радва хората. Розата е също цвете на любовта. Човечеството
няма нищо друго да подари на Бога освен Мария, тайнствената
роза. Тя цъфти винаги и не увяхва никога, а ние не се
уморяваме да я гледаме.

Врата небесна
След като Адам и Ева бяха изгонени от земния рай, вратата
беше затворена. Бог поставил пред нея един Ангел с меч, който
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пазеше да не влезе никой там до момента в който Синът
Човеческий не бе изпратен на земята. Тогава вратата се отвори.
Мария е вратата, чрез която Исус е дошъл на земята. Ако
словото Господне се проповядва в света с нашата помощ тогава
и ние по някакъв начин сме “врата небесна”.

Звезда утриннна
Преди всичко Исус е светлината, която разчупва мрака като
слънцето. Но наричаме звезда утринна, една блестяща звезда,
която се вижда преди изгрева на слънцето. Ние сравняваме тази
звезда с Мария. Блестеше в тъмнината на нощта предвещавайки
зората. Дори когато около нас всичко е тъмнина, гледайки
Мария можем да намерим добър и истински път.

Царица
Мария е царица и е много лесно да разберем защо.
Художниците винаги показват Мария като Царица, дори когато
нямаше хубави и скъпоценни дрехи. Но Бог е направил това
бедно момиче от Назарет по-голямо от всички живи създания и
затова художниците имат право да я представят така. Тогава
ние признаваме Мария като Царица на: ангелите, патриархите,
пророците, както и на мира и на семейството. Ето защо в
славните тайни възгласяваме Дева Мария за Царица на небето и
земята.

Прибежище на грешниците
Често срещаме Мария която нарисувана смачква една
змия.Змията е знак на греха и на изкушението. Непорочната
Мария победила змията с Божията благодат, която получила от
Сина си. Така тя ни дава надежда че и ние можем да се
противопоставим на лошото на греха и да победим с Исус.
Когато падаме, тя ни дава надежда че ще получим прошката,
ето защо я наричаме прибежище на грешниците.

Сестра Йола
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На 31 декември О.Валтер отслужи литургия
за всички енорящи, като благодарна
литургия за миналата година.
По инициатива на О.Валтер, С.Йола и
С.Терезита се събрахме на една голяма
трапеза в сакристията. Всеки беше донесъл

по нещо. Имаше много лакомства, безалкохолни напитки, вино
и ракия, които бяха наредени на огромната маса. Всеки си
вземаше каквото пожелае.
Голям интерес предизвика играта “Бинго” с печеливши
предмети. Събирането мина при весело настроение.
Благодарни сме както на О.Валтер така и на сестрите, които
помислиха за нас, така че да не прекараме сами в навечерието
на “Нова Година”.
Пожелаваме им здраве и все така да имат добри инициативи
към енориашите, за да бъдем заедно.

Оскар и Емилия Вайбел

Коледа: Дядо Коледа с нашите джуджета и Минчо и Пламен

2 0
0 3
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Вече са две години, от когато статуеткатя на
Блажена Дева Мария е почнала да обикаля
семействата на енорияшите, които през
петнайсетте дни молят се според намеренията
на нащата енория и на цялата Църква.
Семейства, които я приеха в къщи са вече 45 и

до месец април 2003г Мария е намерила вече хора, които
желаят да се молят с Нея. Каним всичките семейства, които
още нямаха възможността да я приемат да се запишат. Знаем
какви са проблемите особено за болните и възрастните, но
стига добра воля и можем да се организираме да ви я доведем и
да я приберем. Важно е да се молим и да я следваме в нейните
добродетели. Сега искаме да ви запознаем с семействата, които
вече взеха статуетката на Дева Мария и още веднъж да им
благодарим за техните молитви: Драганови, Евгения Босилкова,
Миневи, Миша Радулова, Пейчеви, Сиромахови, Недушка и
Стоян Маркови, Елена и Ивайло Димитрови, Стефка Табакова,
Мария Христова, Маргерита и Илиян Блажеви, Младенови,
Колестина Недялкова, Росица и Милко Върбанови, Йозови,
Галеви, Ангел Косатев, Сестрите Пасионистки, Благоеви,
Павлина Димитрова, Михайлови, Петранка Петрова,
Караджови, Петра Бобойчева, Мария Рафайлова, Станчо и Рада
Блажеви, Ели Генеш, Жанин Костова, Вайбел, Тотка и Ивелин
Иванови, Василчина, Андрейка Немет, Емануил Крондев,
Йорданка Джилиянова, Големанови, Трифонови, Пламен и
Кразимира Иванови, Михови, Анелия и Иван Софронови,
Терзиеви, Калапиш, Зоя Бобойчева, Колипаткови, Екатерина
Йосифова, Калинови.
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През месец януари и февруари, както вече знаете от миналите
години, ще благословя вашите семейства и вашите домове.
За да имам по-вече време и възможност да се срещна с вас,
литургията през тези месеци ще бъде отслужена всеки ден в
10.00ч., освен събота.
Всички тези, които желаят благословението молим да ни дадат
бележка, с вашия точен адрес и телефонен номер. Ще ви се
обадим предварително, за да ви уведомим кога ще дойдем.
Благодарим ви за съдействието.

От понеделник-до петък 09.30 Броеницата
(петък кръстен път)

10.00 литургия

Събота 16.30 броеницата

17.00 литургия

Неделя 09.30 броеницата

10.00 литургия


