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Брой 17 - февруари 2003

новини от енория
“Св. Павел от Кръста”
ул. Еп. Босилков, 14 - Русе

Тел.: 082 / 228188     GSM: 098 / 285419     E-Mail: enoria_russe@yahoo.it

“...и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него
прославим...”(Рим 8,17)
Постно време е времето за един по-жив опит в участието на
Пасхалната Тайна на Христос: Страданието, Смъртта и
Възкресението му.
Постното време започва с Пепеляна Сряда (тази година 5 март)
и свършва във Велика Събота (19 април), за да открием още
веднъж, заедно със цялата Църква, радостта на Възкресението
на нашия Господ и нашето изкупление във Великден (20
април).
Това е време на откриването на нашето Кръщение: делата на
покаяние се показват с постоянно обръщане към Бог и
вярността на кръстени обещания. Това е времето на голямото
обръщане за целия Божий народ, който се оставя да се очисти и
освети от своя Спасител и Господ.
Верни на думите на Бог който казва: “Не искам смъртта на
грешника но да се обърне и живее”, да се молим за обръщането

mailto:enoria_russe@yahoo.it


2

на грешниците, между които първите сме ние. Начините са:
слушане на словото Божие; по-дълга и по-силна молитва;
постите; милосърдни дела.
За това близо до това, което предлага Църквата (пост в
Пепеляна Сряда и Велики Петък; въздържание от месо всеки
петък), всеки от нас да поеме едно сериозно задължение,
давайки нещо от своя живот на Господа през това време: на
пример една чаша вино или ракия по малко; няколко не
изпушени цигари; но също и нашето време: отивайки да
посетим някой болен, или подпомагайки хора които са
изпаднали в нужда; гледайки по-малко телевизия и молейки се
повече, четейки Библията, но да не забравим и прошката към
другите. Това са само няколко предложения за обръщането на
нашите сърца към Бог.
В този бюлетин ще ви предложим скема за Кръстен Път за
онези, които не могат в петък да дойдат в църквата, когато
преди Литургията размишляваме върху Страданието и Смъртта
на Исус.
Свети Павел от Кръста казваше, че “Страданието Исусово е най
-чудесно дело на Божията Любов”. И наистина е така. Любовта
намира връх, когато се обича до смъртта: “Никой няма любов
по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели” (Ио
15,13). Исус не само е говорил за това, но го е и преживял за
всички нас.
Да приемем тогава поканата на Свети Павел Апостол: “Молим
ви от име Христово: примирете се с Бога!” (2Кор 5,10).

О.Валтер

ЕДНОЧАСОВО ОБОЖАВАНЕ
“Толкоз ли не можахте един час да стоите будни с Мене?
Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение”
(Мт 26,40-41)

През постно време, всеки четвъртък, след литургия
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Имало едно време в едно градче на този свят, една
новобрачна двойка, чиято любов беше
продължила да расте от деня на тяхната сватба.

Бяха много бедни, но всеки знаеше че другия имаше в сърцето
неосъществено желание: той имаше един позлатен джобен
часовник, наследен от баща си и мечтаеше да купи един
синджир от същия ценен метал, тя имаше дълга мека и руса
коса и мечтаеше за един седефен гребен, за да го сложи в
косата както една диадема. Годините минаваха, а той мислеше
все повече за гребена, докато тя беше почти го бе забравила,
търсейки възможност да купи позлатения синджир. От дълго
време не говореха повече, задълбочено, но в сърцата си таяха
невъзможната мечта. Сутринта на десетата годишнина от
тяхната сватба, съпругът видя своята съпруга, че идва при него
усмихната, но с почти гладка глава, без свойте дълги хубави
коси. “Какво си направила, мила?” - попитал изпълен с
удивление. Жената отвори свойте ръце, в които блестеше
позлатения синджир. “Продадох ги, за да купя един позлатен
синджир за твоя часовник.” Съкровище мое, какво си
направила? Каза човекът, отваряйки ръцете си, в които
блестеше един ценен гребен от седеф. “Аз продадох часовника,
за да ти купя гребен”. И така се прегърнаха, без нищо повече,
богати само един с друг.

“Положи ме като печат на сърцето си, като пръстен на
ръката си, защото любовта е силна като смъртта;
ревността - люта като преизподня стрелите й са стрели
огнени, тя е много силен пламък. Големи води не могат да
угасят любовта, и реки не ще я залеят. Ако някой дадеше
цялото богатство на своя дом за любов той би бил отхвърлен
с презрение” (П.на Песн. 8,6-7)
Спомни си че: в живота има само едно щастие: да направиш
щастливи другите”.

Сестра Терезита
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4. Живият Бог

Никой никога не е видял Бог. Когато Мойсей го
помолил да го види. Бог отговорил: “Ако ме видиш, ще умреш”
Но Бог ни се показва в думите и в знаците.”

Бог
Кръгът е кръгъл и затворен в себе си, представя единството и
единението. Той е нещо съвършенно. Затова кръгът е знак за
Бог. Защото Бог е един, единствен. Бог е съвършен. Този знак
ни показва също, колко е трудно да се каже нещо точно за Бог.
Нашите думи са много бедни за това, а също и знаците, които
имаме не го позволяват.
“Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един; обичай
Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа
и с всичките си сили. Тия думи, които ти заповядвам днес, да
бъдат в сърцето ти…” (Вт 6,4-6).

Бог-Троица
Бог е един, но може да кажем, че не е сам. Той е един Бог, един
Бог в три лица. Ние сме кръщавани в името на Отца и Сина, и
Светия Дух. Тези три лица са едно в любовта. Бог е любов.
Това е нещо по-голямо и по-хубаво, което можем да кажем за
Бог. Като знак за Светата Троица – ползваме триъгълника. Той
ни показва още по-ясно колко сме бедни в знанието.
“А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината,
дето им бе заповядал Исус; и като Го видяха, поклониха Му се;
а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им
рече: 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 Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко,
що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света” (Мт 28,16-20).
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Създател
От кръга излиза една ръка. Това означава, че Бог, който е
съвършен и щастлив, зове живота: светът, който познаваме,
звездите, слънцето, земята, а на земята планините и моретата,
ливадите и реките, животните и растенията както и нас хората.
“Достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко
съществува и е сътворено” (Откр 4,11).

Окото на Бога
В триъгълника има око. Това означава, че Бог гледа своето
създание. Той е съвършен и няма нужда от никой, но не
изоставя делото на ръцете си. Той гледа постоянно към
сътворенето и преди всичко хората, всеки един от нас. Никой
не е еднакъв с Него. Едно око, което вижда всичко, дори и в
нощта, дори и в тъмнината. Някои се страхуват, защото мислят,
че окото на Бога е свързано с Божието наказание и искат да се
скрият. Но ние би трябвало да се радваме, защото Бог ни гледа,
тъй като ни обича.

Дъгата
Дъгата е знак на приятелството между Бог и хората. Ние знаем
историята на Ной, който е бил спасен по време на голямото
наводнение и как след това Бог е сключил един съюз с Него.
Когато гледаме една дъга, трябва да мислим за Бог, като за наш
приятел. Трябва да мислим, че Бог никога не ни оставя, не ни
предава, а ни остава завинаги верен. Само ние хората често не
сме верни в нашите приятелски връзки. Така дъгата е за нас
една покана да останем верни на приятелството с Бог.
“И рече Бог на Ноя и на синовете му с него: ето, Аз сключвам
Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка
жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички
земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от
ковчега, с всички земни животни; сключвам Моя завет с вас,
че няма вече да бъде изтребена всяка плът от потопни води
и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята. И
рече (Господ) Бог: ето знакът на завета, който сключвам
между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с
вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да
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бъде знак на (вечния) завет между Мене и между земята. И
кога напратя облак на земята, ще се яви дъгата (Ми) в
облака; и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и
между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът; и
водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка
плът. И дъгата (Ми) ще бъде в облака, и Аз ще я видя, и ще си
спомня вечния завет между Бога (и между земята) и между
всяка душа, живееща във всяка плът, която е на земята. И
рече Бог на Ноя: това е знакът на завета, що сключих между
Мене и между всяка плът, която е на земята” (Бит 9,8-17).

JHWH
Народът от стария съюз наричал Бог с името “Jhwh”. Тази дума
била за тях свята. Евреите от страх никога не произнасяли тази
дума. Те осъзнавали, че Бог великият “Аз съм” е присъстващ.
Дори и днес евреите, когато четат Библията и срещат тази дума
я заменят с друга, например: Всевишният, Господ,
Всемогъщият…
От както Исус е дошъл на земята Бог станал един от нас.
Когато ние произнасяме името на Исус, казваме “Jhwh ни
спаси”. В Исус, Бог наистина е близо до нас.
“И рече Господ Моисею: сега ще видиш, какво ще направя с
фараона; по действие на силна ръка той ще ги пусне; по
действие на силна ръка дори ще ги изпъди от земята си. И
говори Бог на Моисея и му рече: Аз съм Господ. Аз се явявах на
Авраама, Исаака и Иакова с името "Бог Всемогъщий"; а с името
Си "Господ" не съм им се открил; и Аз сключих с тях Моя завет,
за да им дам Ханаанската земя, земята на тяхното
странствуване, в която те странствуваха. И Аз чух, как
синовете Израилеви стенат, задето египтяни ги държат в
робство, и си спомних за Моя завет. Затова кажи на синовете
Израилеви: Аз съм Господ, и ще ви изведа изпод египетския
гнет, ще ви изтръгна от египетската робия и ще ви спася с
простряна ръка и с велики съдби; ще ви приема за Мой народ,
ще ви бъда Бог, и ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш,
Който ви изведе (от Египетската земя) изпод египетския
гнет; и ще ви въведа в оная земя, за която Аз, като дигнах
ръка, клех се да я дам на Авраама, Исаака и Иакова, и ще ви я
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дам за наследство. Аз съм Господ” (Изход 6, 1-8).

Отец
Исус ни казва: “Молете се така: Отче наш,”. Най-хубавото име
е “Отче”. Така ние можем да се обръщаме към Бога, защото
Исус е наш брат. Той ни е казал: “Аз отивам при моя и вашия
Отец”. Отец ни дава живота, обича ни, безпокои се за нас. Едно
нещо не трябва да забравяме, ако Бог е нашия Отец, ние всички
сме братя и сестри. Всички хора имат по между си роднински
връзки. Затова трябва да се обичаме един другиго.

Горящата къпина
Една къпина, която гори не може да се яде. Това е знак, че
самият Бог ни се е отдал. От къпината Мойсей чул един глас:
“Аз съм твоя Бог, Бог на Авраам, Бог на Исаак, Бог на Яков”.
Бог си избрал един народ, синовете Авраамови. Мойсей беше
водач на този народ. От този храст Бог се е показал, като Бог на
своя народ. И Бог казал на Мойсей името си: “Аз съм този,
който съм”. Така ще кажеш на израилтяните. “Аз съм” ме
изпрати при вас. Бог не гледа само от далече, но Той е тук сред
своя народ.
“Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, Мадиамския
свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде
при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен в
огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори
в огън, но не изгаря. Моисей рече: ще ида и ще погледам това
велико явление, защо къпината не изгаря. Господ видя, че той
отива да гледа, и извика към него Бог изсред къпината и рече:
Моисее, Моисее! Той отговори: ето ме (Господи)! И рече Бог:
не се приближавай насам; събуй си обущата от нозете,
защото мястото, на което стоиш, е земя света. И рече (му):
Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог
Иаковов. Моисей закри лицето си, защото се боеше да
погледне към Бога. И рече Господ (на Моисея): видях
страданието на Моя народ в Египет и чух вика му от
разпоредниците му; Аз зная неволите му и отивам да го избавя
от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя (и да го
въведа) в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко, в
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земята на хананейци, хетейци, аморейци, ферезейци,
(гергесейци) евейци и иевусейци. И ето, викът на синовете
Израилеви стигна вече до Мене, и Аз виждам гнета, с който ги
угнетяват египтяни. И тъй, върви: ще те пратя при фараона
(египетския цар); и изведи от Египет Моя народ, синовете
Израилеви. Моисей продума Богу: кой съм аз, та да ида при
фараона (египетския цар) и да изведа от Египет синовете
Израилеви? И рече (Бог): Аз ще бъда с тебе, и ето ти знак, че
Аз съм те пратил: кога изведеш (Моя) народ от Египет, вие ще
извършите служба Богу на тая планина. И рече Моисей Богу:
ето, аз ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: Бог
на вашите отци ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: как
Му е името? Какво да им кажа? Бог отговори на Моисея: Аз
съм вечно Съществуващият. И рече: тъй кажи на синовете
Израилеви: вечно Съществуващият (Иехова) ме прати при вас.
И рече още Бог Моисею: тъй кажи на синовете Израилеви:
Господ, Бог на отците ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог
Иаковов ме прати при вас. Ето, Моето име е навеки, и
споменът за Мене е от род в род” (Изх 3,1-15).

Плочите с десетте заповеди
Бог ни обича и затова ни дава помощта Си, за да живеем с Него
в приятелство. На Синай Той даде на Мойсей десетте Божи
заповеди. Те дар ли са или са ни в тежест? Никой не приема с
желание заповеди. Но, ако помислим добре, ще открием, че
плочите със Заповедите са наистина – дар. Десетте Заповеди ни
казват само едно нещо, което може да ни бъде от голяма полза:
че сме приятели на Бог. Може би ще разберем също и смисъла
на изречението: “Спазвай заповедите и ще живееш”.
Заповедите са изписани върху две плочи. Те могат да се
обединят в двойна Заповед. Това е, което е направил Исус. Така
от една страна е: “Обичай Господа, Бога твоего”, а от друга
“Обичай ближния си, като себе си”. Това можем да разберем
всички. Това можем да искаме всички. Това можем всички да
търсим и да го направим.

Сестра Йола
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Историята на Църквата е чудесна,
защото продължава мисията, която
Исус й е оставил, за да бъде, както
Тяло Христово, продължение на
Главата, която е самия Исус. Но
тази история, заради слабостите на

човека, имала различни страшни моменти, заради които днес
раните още са отворени. Особено разделенията в самата
Църква, коитоднес ние  още живеем:
1054г: разделение помежду Изтока и Запада (Православна и
Католическа Църква)
1517г: Мартин Лутер започва да проповядва новите тези, които
ще бъдат основата за разделение на протестантските църкви от
Католическа църква.
1533г: цар Хенрих VІІІ раздели англиганската Църква от
Католическа църква, приемайки властта върху епископите в
Англия.
Това са три дати - най-тежки за Църквата. Заедно с
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теологически дискусии имаше и доста политически причини,
без които, сигурно, беше възможно на време да намерят добро
разрешение. Но времената бяха други.
През тези векове христянските религиозни изповедания не само
не намериха начин да седнат заедно около една маса, за да
говорят, но често имаше големи борби между тях.
От миналия век нещо започна да се променя. Започна да се
ползва една хубава и велика дума: екуменизъм. Тази дума не
означава нищо друго освен: диалог между христяните.
Екуменизъм е пътя към помирението, което иска да доведе до
пълно видимо единение между всички християни. От Втория
Ватикански Събор доста стъпки са били правени в тази нива.
Как можем да забравим прегръдката между Папа Павел VІ и
Православния Патриарх на Костантинопол, Атенагорас І, в Рим
на 26 октомври 1967? Или кой не вижда още пред очите си деня
на молитвата помежду всички религии, който Папа Йоан Павел
ІІ поиска да организира в Асизи (Италия) на 27 октомври 1986,
после се повтори многократно? Или как да не се радваме за
всички документи подписани през тези последни десетилетия
между Католическата Църква и протестантските изповедания
както и между Католическат Църква и Православните Църкви,
които отменят старите взаимни отлъчвания.
“Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе,
тъй и те да бъдат в Нас едно, - та да повярва светът, че Ти си
Ме пратил” (Ио 17,21): това са думи от последната молитва на
Исус, преди да бъде разпнат, и това трябва да бъде нашата
първа задача. Когато самите християни са разделени помежду
си, как може да повярва светът? Папа Йоан ХХІІІ казваше, че
“трябва да гледаме по-вече към онова, което ни обединява от
онова което ни разделя”.
Сигурно има още много проблеми, които пречат, но пътят за
диалога е отворен. Разликата между Католическата и
Православната Църква е много по-малка от това, което е с
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Протестантските Изповедания, особено преди всичко върху
темата на Тайнствата, които Протестантската Църква приема
само като знаци.
Обаче Католическата и Православната Църква вярват че
“целият литургичен живот на Църквата се съсредоточава около
евхаристичната Жертва и тайнствата. В Църквата има седем
тайнства: Кръщение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние,
Помазание на болни, Свещенство и Брак.” “Още думите и
действията на Исус по време па личния Му живот и
общественото Му служснис са били спасителни. Те
изпревариха силата на Неговата Пасхална тайна. Те известяваха
и подготвяха това, което Той трябваше да даде на Църквата,
когато всичко бъде изпълнено. Тайните в живота на Христос са
основите на това, което впоследствие чрез служителите на
Църквата си Христос раздава в тайнствата, защото това, което
беше видимо в нашия Господ, премина в тайнствата”. “Силите,
които излизат от Тялото на Христос, винаги жив и животворящ,
и действията на Светия Дух в Неговото Тяло, което е Църквата,
са тайнствата, най-забележнтелните дела на Бога в Новия и
вечен Завет” (от Катехизис на Католическата Църква № 1113,
1115, 1116).
Седмицата на молитва за единението на християните, която се
служи всяка године от 18 до 25 януари, ни припомни, че
първото при нас за екуменизма е нашата постоянстваща
молитва към Господа, за да се реализира единението, което Той
иска.

Но колко сме ние християните по света? В следващите
страници ще ви отговорим на този въпрос: в диаграмите под №
1 са посочени данните на католиците, под №2 - протестантите,
под № 3 - православните, под № 4 - другите религии, сектите и
атеистите; за всеки континент е посочен и населението си

О.Валтер
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Мариината молитва на Ангелът
Господен (Angelus), толкова
позната, има хилядолетна история.
Наистина, тази молитва има за
начало онзи момент, когато

Ангелът се яви на Дева Мария и я поздрави, казвайки “Здравей
Марио”.
Ангел Гавраил, пратен от Бога, показва на Дева Мария плана,
който Бог има за нея: да роди самия Божи Син, който става Цар
и Спасител на новия Божи народ: Църквата. Това е нова форма
на съюз: Бог иска да се единява с нас, приемайки нашите черти.
В началото тази молитва започва да се моли само вечер. От ХV
век започва да става обичай да се моли и сутрин и в дванайсет
часа. От ХVІ век, с Папа Бенедикт ХІV, Angelus приема тази
форма, която ние и сега ползваме, определяйки, че през
пасхалното време на нейното място се моли Царице небесна
(Regina coeli).
Тогава вече едно хилядолетие, всеки ден, камбаните поканват
човечеството за една пауза за размишление и за молитва.
От Папа Йоан ХХІІІ започна традицията неделя и на всичките
празници, от прозореца на стаята си, в 12.00ч, Папата да моли
тази молитва заедно с хората, които очакват този момент на
площада Св. Петър, а често и по телевизята.
От няколко месеца и камбаните на нашата църква в Русе, в
12.00 бият, за да напомнят на всички, че Бог ни обича и е станал
човек и живя между нас. Навсякъде, където сме,  навсяка
работа, която вършим, сами или с някой друг, сутрин, на обяд и
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вечер, да молим тази чудесна молитва.

АНГЕЛ ГОСПОДЕН
(извън пасхалното време)

Ангел Господен извести на Дева Мария
И тя зачена от Светия Дух
Радвай се...
Ето слугинята Господня
Нека ми бъде по твоята дума
Радвай се...
И словото стана плът
И всели се между нас
Радвай се...
Моли се за нас, Света Богородице
За да станем достойни за Христовите обещания

Да се помолим: Молим ти се Господи, влей в умовете ни
Твоята благодат, така като познахме чрез ангела въплъщението
на Христа, Твоя Син, чрез Неговото страдание и Неговата
Смърт, да достигнем до славата на възкресението Му. Чрез
Христа нашия Господ. Амен!

ЦАРИЦЕ НЕБЕСНА
(през пасхалното време)

Царице Небесна радвай се, алилуя
Защото Когото заслужи да носиш, алилуя
Възкръсна, както рече, алилуя
Моли се за нас Богу, алилуя
Весели се и радвай се, Дево Марио, алилуя
Защото Господ наистина възкръсна, алилуя

Да се помолим: Боже, който чрез възкресението на Твоя
Син, нашия Господ Исус Христос, си благоволил да
зарадваш света, направи молим Ти се, чрез Неговата Майка
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По само себе си човекът е слаб и на
Земята среща много трудности и
опасности. Тайнството
Миропомазание, давайки ни
даровете на Свети Дух, ни дава
сила, за да се борим през живота
си.

Дарът сила се състои в това - да облече човека със силата на
Светия Дух. Той се характеризира с два стремежа: нападение и
отбрана. Това означава, че духът на предприемането, устремът
на завоюването се съчетават с духа на издръжливостта и на
пожертвуванието.
Силата подтиква хората да действат, да предприемат без
колебание и страх, но с дръзновение и постоянство велики
неща за славата на Бога, за идването на Неговото царство и за
спасението на душите. Нищо не изглежда невъзможно за
душата, когато очаква всичко от Бога и използва като своя
самата Божествена сила.
Не е достатъчно да стои човек на отбранителна позиция, трябва
да мине и в нападение, да започне борбата, защото не липсват
неприятелите, против които трябва да се сражаваме. Трябва да
се борим с голямо усърдие за каузата на Христа и с несломима
сила да защитаваме интересите на Бога.
От друга страна, дарът сила скланя душата да понася най-
големите трудности, да претърпява с непоколебимо търпение
най-жестоките разпъвания на кръст. От любов към Бога и за да
се спасят душите за Него човек трябва да понася най-тежките
страдания, най-възвишените пожертвувания, болестите и
душевните изпитания.
Силата може да се упражни чрез дела. на пръв поглед безлични,
но извършени с цялото възможно съвършенство. Човек може да

Мъдрост

Знание
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Разум
Благочестие

Страх Божи



17

пролее кръвтта си капка по капка, като изразходва напълно
живота си за душите: това е така нареченото мъченичество с
големи заслуги и е достъпно за всички.
Усещането за сила издига нашата отслабнала воля, пази ни от
обезсърчение, дава ни възможност за да изпълним нашия
всекидневен дълг. То обхваща всички трудности на човешкия
живот.
За да развием в себе си действието на силата. трябва да
признаем нашата немощ и да се опрем само на Този. който
единствен може да ни направи силни.
Пеем в псалм 18: "Господ е моя сила и мое убежище." (Пс 18,3)
Преди да се раздели с учениците си, Христос им известява: "Ще
приемете силата на Свети Дух, който ще слезе над вас и ще ми
бъдете свидетели..." (Ио 15,26). И наистина, на Петдесятница.
те ще бъдат преобразени и ще достигнат до мъченичеството.
"Когато съм слаб. тогава съм силен..." (2Кор 12,10) "Всичко
мога чрез Исус Христос, който ме укрепява". (Фил 4,13)

ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Ако обичам наистина Бога, не изпитвам ли болка от това, че
любовта не е разбрана? Загрижен ли съм за славата на Бога?
Изпълнен ли съм от желанието за спасение на душите? При
всяко изпитание моля ли се за благодатта добре да страдам, с
усмивка? По време на трудности призовавам ли Божията
сила?
Старая ли се да допринеса за плодотворното действие на
силата, дадена ми от Свети Дух? Изпълнявам ли дълга си по
най-съвършен начин? Убеден ли съм. че радостта е тайната
на силните?

Свети Душе, дари ни изобилно с Твоята божествена сила, за да
бъдем безстрашни и силни в този живот.

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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Как се породи идеята за среща на земляците и
техните потомци от село Драгомирово,
Свищовско?
Всяка неделя и в празнчен ден католиците от
с. Драгомирово се събирахме и срещахме в
католическия храм “Свети Павел от Кръста”.
След всяка литургия намирахме време за

раздумка по землячески проблеми. Така нашия земляк Иван
Томов Луков пое инициативата да направим една земляческа
среща на всички бивши, жители от с. Драгомирово, намерили
своя втори дом в град Русе. Инициативата бе подкрепена от
Петър и Геновева Миневи, Лиляна Благоева, Анка Матеева,
Славка и Николай Банчеви, Петра Бобойчева, Любка и Ченко
Йозови и др. Близо месец издирвахме живеещите в Русе от с.
Драгомирово и така с минимални вноски за присъствие на
срещата се определи броя на желаещите да дойдат на срещата.
Определи се датата 8 февруари 2003 година в ресторант
“Потсдам”. Това бе среща на родовата памет и на девиза
“Колко е хубаво да сме Заедно”. Голяма подкрепа ни оказа с
присъствето си Отец Валтер сестрите Йола и Терезита от
Католическия храм “Свети Павел от Кръста” и Отец Стефан от
православния храм “Свети Николай”
Срещата бе открита с кратко слово за “Добре Дошли” от
Лиляна Благоева и даде думата на Г-н Петър Минев, който с
кратко експозе възтанови родовата памет за по-младите,
историята на селото,
неговото създаване и
съществуване до днес,
каза се че нашата
християнска вяра датира
от далечното минало на
първото въстание против
турците, ръководено от
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католическите духовници от Чипровци през 1688 година,
прокудени след въстанието в Австро-Унгария. В обзора бе
споменато за родолюбиви българи преселили се след
Освбождението, за кратко време били построени: три
християнски църкви (две католически и една православна), три
основни училища за всяка махала: банашко, православно и
едно за по-горните класове. Така жителите на новосъздаденото
село живеят до сега, 120 години от създаването на селото, в
мир и спокойствие, запазвайки българския дух и голямата си
любов към Католическата вяра. Голям принос за опазване
вярата, имат дошлите от различни краища на Европа,
родолюбиви българи, пренасяйки Европейската култура в
живота и бита на хората от с. Драгомирово. В краткия,
репортаж, се каза още, че християни изповядващи
католическата вяра, намерили своя втори дом в град Русе,
оформил се вече като център на Никополската епархия. Сега
живеещите в Русе от село Драгомирово, заедно с техните
семейства, наброяват над 210 души, една от най големите
землячески групи в гр. Русе. Настъпи момента, когато двамата
свещеници, о.Валтер и о.Стефан, ни приветсваха за добрата
идея; за земляческата среща, което означава, че ние не сме
забравили, че много хубаво е да сме заедно и сплотени, да се
обичаме и уважаваме. Прекръстихме се и всички заедно
измолихме химна на Християнската Църква “Отче наш”;
молитва в знак на уважение към трапезата, която ни очакваше.
Последва музика, много танци и хора, стари и млади под
звуците на оркестъра се впуснаха в надпревара с радостни
лица.
Срещата бе съпроводена с кратка културна програма; Ревю на
носиите от различните махали, банашки, Букурешки и
Провославни, последвани от разказите на Пенка Сиромахова,
от диалога на банашки диалект от Петра Бобойчева, на
монолога от актьора Никола Чеприянов земляк от Драгомирово
и отново музика и танци, последвани от богата томбола с
печеливши номера за всички присъстващи.

Петър Минев
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1-во Спиране: Исус е осъден на смърт
“Свърши се, дойде часът: ето Син
Човеческий се предава в ръцете на

грешниците” (Мк 14,41). О, Исусе!. Дай ми малка част от
Твоето благородство и безропотна готовност за саможертва.
Това ще ме направи силна, за да се лиша и аз от нещо в името
на другия до мен. Моите грехове, са твоята смъртна присъда.
Безразличието ми към моите грехове, е моята смъртна присъда.

2-ро Спиране: Исус приема кръста на рамото си
“Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да
вземе кръста си и Ме последва” (Мк 8,34). О, Исусе! Дай ми
сила и търпение, за да се справям с тежестта на изпитанията в
днешния ми живот. Нека ежедневните трудности не ме
разколебават да следвам Твоите стъпки.

3-то Спиране: Исус пада за първи път под кръста
Много са нашите грехове, затова и тежестта е непосилна. О,
Исусе, направи така, че и аз да намирам сили да се изправям
отново.

4-то Спиране: Исус среща прескръбната си майка
Майчиното сърце! Колко болка може то да побере? Колко вяра
има в него, за да приеме предопределената жертва? О, Марийо,
направи ме силна като теб.

5-то Спиране: Симон Киринеецът помага на Исуса
да носи кръста си

“Тази е моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви
възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи
душата си за своите приятели” (Ио 15,12-13). О, Исусе!
Помогни ми, да помагам на другите. Помогни и на другите, да
помагат на мен. Само любовта и взаимопомощта между хората
осмислят Твоята саможертва.



21

6-то Спиране: Вероника изтрива лицето на Исуса
О, Исусе! Нека ликът на Твоите страдания бъде вечен печат в
моето сърце.

7-мо Спиране: Исус пада за втори път под кръста
“Отче, да щеше да отклониш от Мене тая чаша! Но нека не
бъде Моята воля, а Твоята” (Лк 22,42). О, Исусе! Горчива е
Твоята чаша и тежък е нашият кръст, който Ти носиш. Но Ти
намери сили да я изпиеш и да се изправиш отново, поемайки по
пътя на себеотрицанието. Бъди с нас Господи, когато и ние
падаме на колене, за да не падаме духом!

8-мо Спиране: Исус утешава Йерусалимските жени
“А Исус, като се обърна към тях, рече: дъщери Йерусалимски,
не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си” (Лк
23,28). Да, нашите грехове и греховете на нашите деца са
нещото, за което наистина трябва да скърбим! Нека никога не
губим способността да виждаме “гредата” в нашите очи и в
очите на децата си.

9-то Спиране: Исус пада за трети път под кръста
“…и за тях Аз посвещавам Себе си та и те да бъдат осветени
чрез истината” (Ио 17,19). Колко любов е нужна за едно
такова посвещение? По силите на човек ли е една такава
саможертва? Само Ти Господи можеш да обичаш света така, че
да вдигнеш за трети път неговите грехове върху плещите си.

10-то Спиране: Войниците събличат дрехите на Исуса
“Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки
жребий, кой какво да вземе” (Мк 15,24). О, Исусе! Каква ли
мъка си изпитал при тази гледка – да се жертваш за тези, които
дори в смъртния Ти час не се посвиниха да проявят алчността и
дребнавостта си. Но Ти прости, прости и на тях!
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11-то Спиране: Исус е закован на кръста
“А Исус говореше: Отче! прости им, понеже не знаят що
правят.” (Лк 23,24). Трудно е, ужасно е трудно за нас хората да
разберем тези Исусови думи. Дори в смъртния си час, Той се
моли за нас, неговите палачи. Няма гняв, няма омраза. Само
любов и прошка! А ние готови ли сме да прощаваме така?
Понякога ни е трудно да простим на приятел, а Той прости на
враговете си.

12-то Спиране: Исус умира на кръста
“Исус като извика с висок глас, рече:Отче! в твоите ръце
предавам духа Си. И това като каза, издъхна” (Лк 25,46). О,
Исусе! Помогни ни и ние да посрещнем с достойнство
смъртния си час и с Твоето име на уста да предадем на Бог
душата си.

13-то Спиране: Исус е снет от кръста
А Йосиф като купи плащеница, сне Го, па Го обви в
плащеницата и Го положи в гроб изсечен в скала” (Мк 15,46).
“О, майко скърбяща! Поклон пред болката, изпитана от теб,
държейки в ръце снетия от кръста твой син!

14-то Спиране: Исус е сложен в гроба
Един велик край поставя едно велико начало! Исусовият земен
живот е поканата. Нека се постараем нашият земен живот да
бъде достоен неин отговор.

Емилия Големанови

14 януари 2003 Георги Иванов Бунев
Дядо Георги беше най-възрастния енориащ в Русе,
роден на 25 април 1907. До преди 3 години идваше
всяка неделя в църквата, докато болките му даваха

възможност за движение. Живя с голяма вяра и до края иска да
приема винаги Причастието, да се изповядва и да бъде помазан
с Елей на болните. Довиждане дядо Георги
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Отче наш е молитвата, която Исус ни е
научил. Той каза: “Молете се тъй: Отче наш,
Който си на небесата!...” (Мт 6,9). Защо Исус
използва и ни научи “на небесата” а не “на

небето” (както някой някога казва!)? Това много добре ни
обеснява Катехизиса на Католическата Църква (№ 2794-2976).
Този библейски израз не означава някакво място
(пространство). а един начин на съществуване; не далечината
от Бога, а Неговото величие. Нашият Отец не е “другаде”. Той е
“далече от всичко”, което можем да възприемем за Неговата
святост. Ето защо Той е Трисвят. Той е близък до смиреното и
съкрушено сърце: “С основание тези думи „Отче наш. Който си
на небесата" излизат от сърцето на праведник; където БОГ
живее като в Свой храм. Оттук този, който се моли, ще желае
да види да обитава в него Този, Когото призовава” (Свети
Августин). “Небесата биха могли да бъдат също онези, които
носят образа на небесния свят и в които Бог живее и се
движи” (Свети Кирил Херомии) Символът на небесата ни
насочва към тайната на Завета, в който ние живеем, когато
молим нашия Отец. Той е на небесата, там е жилището му.
Домът на Отца е следователно наше “Отечество”. Именно от
земята на завета ни прогони грехът и към Отца, към небето, ни
кара да се върнем обръщането на сърцето. Именно в Христос
небето и земята са помирени. Защото Синът слезе от небето и
сам Той ни кара да се върнем с Него чрез Неговия Кръст, чрез
Неговото Възкресение и Неговото Възнесение.
Когато Църквата моли “Отче наш, Който си на небесата”, тя
изповядва, че ние сме Божият народ, вече поставен на небесата
в Исуса Христа. Скрити с Христа в Бога и едновременно
въздишащи в това състояние, копнеещи да се облечем в
небесното си тяло (2Кор 5, 2): Християните са в плът. но те не
живеят според плътта. Те прекарват живота си на Земята, но са
граждани на Небето.
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Литургия в Неделя в 10.00ч. (Броеница в 9.30ч.)

От 1 март литургии през седмицата:
17.00ч (16.30 броеница; петък Кръстен Път)

От 31 март (лятно време) литургии през седмица
18.00ч (16.30 броеница)

Часовете на литургии за особени празници
5 март сряда 18.00ч Пепеляна сряда
19 март сряда 18.00ч Св. Йосиф
25 март вторник 18.00ч Благовещение

Велика Седмица
13 април неделя 10.00ч Връбница
16 април сряда 16.00ч Литургия на освещ. на маслата
17 април четвъртък 18.00ч Литургия на Тайната Вечеря

19.00ч Обожаване
18 април петък 18.00ч Честване Страданието Господне

18.30ч Тържествен Кръстен Път

19 април събота 23.00ч Възкресение Христово
(литургия през светата нощ)

20 април неделя 10.00ч Възкресение Христово
(литургия през деня)


