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Брой 18 - април 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

Днес на земята царува
голяма тишина, голяма
тишина и голяма

самота; голяма тишина, защото Царят спи; Земята потрепери и
се успокои, защото Бог, който бе заспал в плътта, отиде да
събуди тези, които спяха от векове… Най-напред отиде да
потърси Адам, нашия пръв Баща, като загубената овца. Поиска
да споходи седналите в пълна тъмнина и в сянката на смъртта.
Отец и Син отиват да освободят от техните страдания Адам и
Ева, които са в плен... “Аз съм твой Бог и заради теб станах
твой Син. Стани, ти, който спиш, защото не те създадох да
пребиваваш окован в ада. Въздигни се от мъртвите; Аз съм
Животът на мъртвите.”

(От древна проповед за Велика Събота)

mailto:enoria_russe@yahoo.it
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О Боже, направи ме инструмент

на твоя мир и твоята любов.

Където има омраза,

да нося любов;

където има обида,

да нося прошка.

Където има мъка,

да нося радост;

където има грях,

да нося вяра.

Където има тъма,

да нося светлина;

където има отчаяние,

да нося надежда.
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Пиша тази статия когато от няколко часа
е започнала войната. Сигурно нямам
предразполагащо душевно сьстояние, за
да напиша статията, чрез която всяка
година изпращам на всички вас мойте
пожелания за Великден.
Пиша и с голямо притеснение гледам

телевизията, която предава образите на войници, ракети, бомби,
бомбардировки... войната! И лицата на правителствата, които
продьлжават да казват: “ние ще спечелим” а другите отговарят:
“ние няма да загубим”... Победа и поражение!
Но е сигурно че вьв войните няма победа, а ни остава да броим
само умрелите. Не знаем как и кога ще свьрши тази война както
и другите, които от години продължават, и кога по-късно ще
започне друга, но сигурно, още веднъж, ще има някой, който е
претьрпял поражението: цялото човечество и по-точно всеки
човек.
Стигнали сме до Луната; изпратили сме робот на Марс;
надвивали сме много болести; имало е прогрес вьв всички
области..., но... още не сме способни да изживеем мира, един от
най-големите дарове, които Бог ни дава, но ние не го
използваме както трябва.
И така човечеството е мьртво от вътре и не иска да вьзкръсне.
“Слава във висините Богу, и на земята мир, на човеците с добра
воля!”: тези са думите на ангелите, които възвестяват пастирите
за раждането на Исус и “Мир вам!” са първите думи, с които
вьзкръсналия Исус дава на апостолите пожеланието си.
“Мир”... Пиша и междувременно чета молитвата на Свети
Франциск от Асизи: “О Боже, направи ме инструмент на твоя
мир, на любовта ти...”
Дай ми, Боже, тази благодат, дай я на всички нас.
Честит Великден!

О.Валтер
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“... и рече Мойсей на народа, думайки:
въоръжете измежду вас люде за война,
за да отидат против мадиамци, да

извършат отмъщение Господне над тях” (Чис 31,3).
Четейки тези редове, няма как да не си помислим: нима за
толкова години до днес нищо не се е променило?! Каква е
разликата между библейските народи и народите в нашето
съвремие?
На 20 март 2003 г. започна нова война! Коя по ред? Трудно е да
се каже. А още по-трудно е да се каже кога ще настъпи време
без войни, без човешки жертви, без осакатени съдби?
“... донесохме Господу, кой какво е намерил, златни вещи,
верижки, пръстени, гривни, обеци и нанизи за да очистим
душите си пред Господа” (Чис 31,50).
И ако древните са “очиствали” по своему душите си като са
предавали част от плячката си на храма и за общо благо, то за
днешните “войни на справедливостта” едва ли може да се каже
това!
Тази вечна тема за войната и мира, породи идеята за
организирането и провеждането на мирно шествие, на
вярващите от Католическата, Православната и Арменската
църкви на 23 март 2003г.
На площада в центъра на града, след неделната служба се
събрахме хора, вярващи в доброто, в спасението на света чрез
мира – католици, православни и арменци – просто хора!
Събрахме се водени от нашите духовни наставници – отец
Валтер, отец Стефан, отец Дирайр и други свещеници. Най-
отпред децата носеха Светия Кръст и плакати с надписи “Моя
мир ви давам”, “Христос е моят мир”, “Война не”.
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Отец Стефан започна обръщението към вярващите с думите на
Исус: “Мир ви оставям, Моя мир ви давам”. Той говори за
безсмислието и жестокостта на войната. Тя като средство за
решаване на международни и политически проблеми е проява
на безсилие и варварщина. Нашият свещеник – отец Валтер
говорейки за войната също започна с думи на Исус “Който сее
раздори ще жъне бури”. Не може да има справедливост с
цената на човешки животи, както и не може да има мир,
постигнат с война! Никакви цели не отравдават проливането на
невинна човешка кръв. Трябва да сменим тази култура на
смъртта.
Отец Дирайр каза пред събраните хора: “Нима сме променили
нещо от Каин и Авел до сега? Какви морални или други
ценности могат да оправдаят смъртта на невинните в Иракския
конфликт?!”
След тези изказвания на свещениците пред сградата на съда бе
посадено дръвче символизиращо нашата вяра в доброто в мира
и любовта между всички хора по земята.
Нека всеки път минавайки по това място, да хвърляме поглед
върху “нашето дръвче”, да отправяме една молитва към Бога за
мир и спокойствие на земята, за да може винаги да го има него
– символа на нашата вяра в доброто, в светлината и
милосърдието!
Защото, щом започнахме с Мойсей, ако нещо малко има в нас
от Исус, ще завършим с Неговите думи: ”Блажени
миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии!”
(Мт 5,9).
Иначе казано, сега пред целия свят виси въпросът, дали от
времето на Мойсей до днес има промяна в човешкото мислене
и колко още ще разпъваме Исус, докато осъзнаем греховете си!

Михаил Михайлов
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Един от най-големите проблеми към които
Папата обръща своето внимание и за
които дава своя живот в името на
Христос, е мира в света. Постоянно той
разобличава злоупотреби срещу малките и
слабите и извиква човека да намери чрез
диалога и мира разрешението за всичките

проблеми. Също и в този страшен момент, този човек на 83
години, вика още по-силно своята мъка, за онова, което става в
света: “Обръщаме се сега на Пресветата Дева Мария, и от Нея
поискаме - особено в този момент - дара на мира” (от Angelus
на 23 март).

“Когато войната заплашва съдбата на човечеството, още по-
вече е нуждо да провъзгласяваме с ясен и твърд глас, че само
мирът е пътят за да строим общност по-правилна и по-
солидарна. Никога насилието и оръжията не могат да решат
проблемите на човечеството” (22 март).

“Мирът е дар от Бога и смирена и продъжителна придобивка на
хората” (22 март).

“Онзи, който решава, че са свършили мирните начини, които
международното право поставя на разположение, поема тежка
отговорност пред Бога, пред собствената си съвест и пред
историята” (17 март)

“Войната е престъпление, което изисква възмездие пред
Бога” (17 март)

“Моят род е изживял втория световна война и благодаря на
Бога е оцелявал. Но за това имам морална длъжност да помня и
да кажа: никога повече войната” (16 март).
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Сключването на брак предизвиква вълна
от въпроси за съпружеската любов,
бащинството и майчинството, каква е

връзката и какъв е животът в тях и т.н.
Съпружеската любов е специален дар на любовта на Бога,
чувство на волята отправена от една личност към друга. Тази
любов се изразява и обогатява посредством даряването един на
друг. Тя не е цел на брака, а е живот в него, “общност на живот
в любовта”. Съпружеската любов е същността на самото
тайнство венчавка. Тя има непроменяеми закони, за да бъде
сключен валидно един истински брак и морални критерии. Това
са взаимното отдаване и предаването на живота. Нейните
основни “цветя”, освен че са в пълнота човешки, тотални,
верни, трябва да бъдат и плодоностни. На тези основи се
изгражда и християнското семейство, същността и
задълженията на което са определени от любовта. Неговата
мисия е да пази, открива и предава любовта. Семейството
припомня Папата в своето писмо до семействата – като
общност на любов и живот е превъзходна общност. Място
където се раждат децата и възпитават, инструмент за
хуманизъм и персонализъм в обществото. То съдейства по
оригинален начин за изграждането на света, давайки
възможност животът да се изживее човешки, като запазва
живота и го препредава в наговите най-възвишени
“добродетели”. Основното предизвикателство на
християнското семейство е преминаването от съпружеската
любов към потомството. Това не става лесно или автоматично.
Бащинството и майчинството са дар и потвърждение на
любовта и те се живеят ежедневно. Любовта на съпруга и
съпругата се състои най-вече в любовта към децата. Тя ни
отваря към Бога и към творенията, лекува рани и ни осигурява
енергия (духовна) за започване винаги отново.

Ивелин Иванов
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6 - Исус Христос

Бог ни се показа в Исус в по особен и по-
възможен начин.
Затова Той е център на нашата вяра и много
знаци се отнасят до Него.

Кръстът
Две линии, една вертикална и една хоризонтална.
Две пръчки от дърво, които се пресичат. Това е
знак на християнството. Едната пръчка ни
показва небето, другата ни показва две части на
земята. Небето и земята са свързани в този знак.
Бог и човек са заедно, отново са заедно. В Исус
Бог и човек са едно. От начало трябваше да бъде
така. Но човекът можеше да счупи тази връзка,

този съюз, и го направи. Със свойто непослушание пречупи
приятелството с Бога. Исус със своето послушание до смъртта
на кръста е обновил тази връзка. “Това е кръвта на новия съюз”.
Връзката, която е сега не може да се пречупи повече. Затова
пеем, че кръстът е нашата надежда, нашето спасение и нашия
живот.

Исус
Гръцките букви на името Исус са IHS. Тези три
букви са като монограма. Монограма е знак
направен от буквите. Ангелът казал на Йосиф: “и
ще Му наречеш името Исус; защото Той ще спаси
народа Си от греховете му” (Мт.1,21). Исус е едно
еврейско име,  което означава “Бог е спасение”.
Тогава не е само едно име по различно от другите.
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Името ни казва кое е това дете, което се роди във Витлеем, кой
е този човек, който от Назарет: идва от Бога, за да ни спаси.
Точно затова има един химн, който намираме в писмата на
Свети Павел Апостол, който ни казва: “та в името на Исуса да
преклони колене всичко небесно, земно и подземно” (Фил
2,10). Трябва да се радваме тогава, когато чуваме това име и
когато виждаме монограма на неговото име.

Христос-Помазаник
Гръцката буква “Кой” се пише с нашата
буква Х, буквата “Рхо” както нашата Р. Те са
две букви от името на Христос на гръцки.
Когато са написани една върху друга
означават Христос и за всички, са като знак.
Ние наричаме Исус от Назарет Христос. Това
е превод на гръцки на еврейското име Месия.

Месия означава помазаник. Месията, Помазаника беше очакван
от Божия Народ. В стария съюз царете, свещеници бяха
помазани с масло. Това помазание означава, че те бяха избрани
от Бога. Ние се наричаме християни, защото вярваме че Исус е
Христос, нашият Цар и нашият Вечен Свещеник. Заедно с
Петър изповядваме: “Ти си Христос, Синът на Живия Бог”
(Мт 16,16).

Агнец Божий
Виждаме един агнец наранен до смърт. Едно
малко хубавичко животинче, което не се брани, е
убито. Агнецът ни представя Христос. В него се
сбъдва Пасхата на Юдейте. Те жертваха Агнеца
като знак на спасението. И ние казваме:
“Христос е нашия Пасхален Агнец”. Мислейки
за неговата кръстна смърт казваме: “Ето агнецът
осъден на смърт”. Йоан Кръстител показва Исус,
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казвайки: “Ето Агнецът Божий, който отнема греховете на
света”. Това са думите, които казваме винаги преди причастие.
Едно сравнение много хубаво и важно: Исус трябваше да умре
за нас , за да ни даде животът. Ние живеем, заради неговото
тяло и неговата кръв.

Добър Пастир
В Новия Завет има едно изречение: “защото
Агнецът, Който е сред престола, ще ги пасе и
води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка
сълза от очите им” (Откр. 7,17). И ние пеем:
“Господ е моя Пастир”. Агнецът е в същото
време Пастирът. Исус казва за себе си: “Аз съм
добрия Пастир. Добрият Пастир дава живота си

за свойте овци”. Но този знак иска да ни каже още едно нещо:
Исус иска да ни води. Ние трябва да го следваме. И само така
можем да намерим пътя към “хубавата ливада” и към “извора
на живота”. Исус търси заблудени хора, идва да ни намери,
защото не иска да станем жерти на “вълка”. Исус прибира
всички тези, които искат да останат с Него и да се присъединят
към неговото стадо.

Пръчката
В нашата лоза има много млади, малки пръчки.
Нали виждаме често къщата около, която има
голяма лоза с много пръчки. Можем тогава да
мислим и да си представим, че цялата земя е като
една лоза с хиляди пръчки. По такъв начин можем
да си представим и да разберем за какво говори
Исус, когато казва: “Аз съм лозата, вие пръчките”.
Пръчките могат да живееят само по един начин,

могат да имат листенца, цвят и плод само, когато са заедно с
лозата. Лимфата на живота, която идва от корените стига до
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всяка най-малка пръчка. От момента на нашето кръщение всеки
от нас е като пръчка свързана с лозата - Исус. Затова ни казва:
“Останете в мене и аз ще остана във вас”.

Житното Зърно
Исус ни говори за своята слава и за да ни я
покаже употребява образа на житното зърно,
което трябва да умре. Само когато умре може да
донесе плод. Тази картина не се забравя никога.
Този образ ни представя Исус, но не е валиден

само за него. А също и за нас. Всеки човек, когато се жертва, е
като житното зърно, когато умира. Да се жертваме е също
начина да покажем нашата любов.

Ъглен камък
“…камъкът, който отхвърлиха зидарите, той
стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е
дивно в очите ни…”. В къщите от това време се
слагаше един голям камък, на който се
въздигаше цялата къща. В момента, в който се
махнеше този камък къщата се стутваше. Ние
знаем добре, че църквата има като единствена

основа Исус Христос. Това ни казва и Свети Павел Апостол в
свойте писма “И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а
съграждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте
върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия
Исуса Христа за крайъгълен камък, върху който цялото здание,
стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа, върху
който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа”
(Еф 2,19-22).

Сестра Йола
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Както Кръщението се изпълнява в
Кризманието, така изповедта
намери своето изпълнение в
тайнството на Маслоосвещението
(помазване на болните). За него ни

говори Свети Яков в посланието си: “Болен ли е някой между
вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над
него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата,
произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го
дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.” (Як 5,14-15).
Стига да прочетем този откъс, за да разберем, че тука са
основните елементи на това Тайнство. Тук е ритуалът на
помазването, изпълнен с маслото, знак на по-силно и по-
дълбоко помазване, с което Благодатта засилва душата, за да се
изправи за последна битка, най-важната в целия живот. Ясно е,
че това Тайнство дава Благодатта, защото апостолът заявява, че
“Господ ще дигне болния” и, “ако грехове е сторил, ще му се
простят”: това не би било възможно без разпространение на
благодатта. Тази Благодат идва от самото Тайнство, не
благодарение на свещеника или на болния, който е готов да го
приеме.
Тогава най-важният ефект на Маслоосвещението е, както и за
другите тайнства, точно приемането на Благодатта. Бидейки
това Тайнство на “живите”, тази благодат помага на болния да
се изправи пред болките и смъртта, от която не трябва да
бягаме, но трябва да бъдем готови да я изживеем, да живеем
този момент, който е част от живота и, можем да кажем, най-
важния момент. Специалната благодат на тайнството
Маслоосвещение има следните въздействия:
- присъединяване на болния към Страданието на Христос, за

неговото собствено добро и за доброто на цялата Църква;
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- подкрепа, мир и сили, за да понесе по християнски
страданието на болестта или на старостта;

- опрощение на греховете, ако болният не е могъл да го
получи чрез тайнството на Покаянето;

- възстановяване на здравето, ако това може да помогне за
духовното спасение;

- подготовка за преминаване към вечен живот.

Кой получава и кой дава това тайнство?

“В случаи на тежко заболяване...

Помазването на болните не е само тайнство за тези, които се
намират в края на живота. Подходящо време, за да се приеме,
без съмнение настъпва, когато вярващият започва да изпада в
смъртна опасност поради заболяване и физическо отпадане или
от старост.
Ако един болен, който е получил Елеосвещението, възстанови
здравето си, в случай на повторно тежко заболяване може
отново да получи това тайнство, дори в хода на едно и също
заболяване това тайнство може да бъде повторено, ако болестта
се влошава. Уместно е да се получи Елеосвещение при
предстояща тежка операция. Това важи също и за лицата в
напреднала възраст, чиято слабост се задълбочава.

...нека повика презвитерите църковни”

Единствено свещенослужителите (епископи и свещеници)
могат да дават Помазването на болните. Задължение на
пастирите е да поучават вярващите за ползата от това тайнство.
Нека вярващите насърчават болните да викат свещеника, за да
приемат това тайнство, Нека болните се подготвят да го
приемат в добро разположение на духа, подпомогнати от
техния пастир и от цялата църковна общност, която е призвана
да обгражда по особен начин болните със своите молитви и
братска загриженост.

О. Валтер
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Бог е Отец. С Кръщението ние сме

влезли в божественото семейство,

станали сме осиновени Божи чеда.

Чрез дара благочестие Светият

Дух оформя в нас сърце на дете.

Той ни показва до каква точка Бог е Баща и ни дава това

синовно чувство, което ни учи да се отдаваме на Неговата

любов в едно безгранично упование.

Синът обича своя Баща, от когото се чувства обичан: обич

състояща се най-вече от почитание, удивление... Детето е

загрижено за славата на своя баща;

колкото повече го обича, толкова повече желае да го познава и

колкото повече го познава, толкова повече го обича. То знае

също, че е създадено, за да е вечна Неговата възхвала и слава.

Дарът благочестие ни кара да се радваме на съвършенствата

на Бога, преди всичко да виждаме как Той заслужава нашата

обич... Този дар ни подтиква към апостолската дейност, за да

увеличи синовното почитание към Бога и славата Му на Отец.

Дарът благочестие има своето продължение в отношенията ни

с ближния. Той ни кара да виждаме във всеки човек свой брат и

да му показваме своята обич. Никое роднинство не е по-близко

от това!

Мъдрост

Знание

Съ
ве

т

С
ил

а

Разум
Благочестие

Страх Божи
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Трябва да обичаме тези, които Бог обича. Тези, които са драги

на бащата, трябва да са драги и на децата. Понеже Бог е любов,

ето това трябва да проявяваме в живота си. Да си чедо на Бога е

да си като своя Небесен Баща.

Именно в климат на семеен живот с Бога нашата молитва ще се

разтвори. Молитвата естествено блика от сърцето, което обича;

вместо да е задължение, тя е полъха на любовта.

Молитвата е говорът на Божиите чеда, разговорът на сина с

Небесния Баща, един диалог, едно сърце със сърцето на Бога.

Тя не е едно просто рецитиране на формули. '

Молитвата е най-утешителна интимност! Чрез нея душата

изпитва щастието да се признае за Божие чедо. Тя изказва

любовта си както знае, в един интимен разговор.

"Бъдете съвършени, както вашият Небесен Отец е съвършен! ...

(Мат. 5, 48) Обичайте се едни други, както Аз ви обикнах".

(Йон. 13, 34) - ни казва Исус.

"Влагайте всичките си грижи да присъединявате към

благочестието братската любов" (II Пет. 5) прибавя св. Петър.

Приели сме дух на осиновени чеда, който ни кара да викаме:

"Отче. Татко" (Рим. 8, 72) - заявява сестра Геновева.

От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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2 март 2003г – неделя – един ден,
тъй дълго очакван от пет деца,
техните родители и кръстници,
денят на кръщението. Малките
Симеон, Кристиян, Десислава и
Калина месеци наред бяха идвали с
майките си в църквата на празници
и в неделя за да присъстват на
светите литургии и за да изучават

катехизис. Макар и неосъзнавайки напълно всичко, те знаеха че
ги чака един празник, на който ще станат истински христяни,
достойни за великата жертва на Исус Христос, умрял на Кръста
за хората. Най-малката – Цветелина, ненавършила още две
години едва ли разбираше какво чудо ще стане с нея, но с
любопитство разглеждаше всичко около себе си.
Всички бяха застанали до входната врата на църквата когато се
приближи отец Валтер със своите помощници. Тържественото
тайнство започна с изреждане имената на децата, които
родителите са им избрали и вземане съгласието на кръстниците
за желанието им да поемат голямата отговорност към тези
грейнали слънчица. Литургията продължи, за да достигне до
кулминационния си момент, когато децата, родителите и
кръстниците застанаха пред кръщелния
купел. Не се съмнявам, че сърцата на
всички биеха по-силно и по-бързо от
всякога, отричайки се от Сатаната и
потвърждавайки вярата си във
Всемогъшия Отец, Исус Христос неговия
Син и Светия Дух. Последва поливането
със светена вода за измиване на
греховете, помазването със Светото Миро
на спасението и обличането на децата с
бели дрехи – знак на достойнството да
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носим в себе си Христос и поръчението
да бъдат отнесени неопетнени във
вечния живот. През цялото това време
грееше светлината на петте свещи,
запалени от кръстниците от Пасхалната
свещ – светлината на Христа. И
родителите и кръстниците трябва да
подхранват този пламък така, че всяко
дете, озарено от Христос да расте и
живее винаги като чедо на светлината и
да бъде постоянно във вярата.
Накрая отец Валтер поздрави всички,
неговото лице сияеше не по-малко от
лицата на децата, вдигайки високо
малката Цветелина. Всички тези прекрасни моменти бяха
запечатани завинаги от фотоапарата на сестра Йола, която през
цялото време беше в помощ на всички и при подготовката и по
време на ритуала. Сияеше и лицето на сестра Терезита, която
заедно с всички дълбоко се вълнуваше, защото нейната
всеотдайна грижа за всички деца получаваше в този момент
голямо признание.
След литургията имаше тържество, на което всички деца от
църквата се почерпиха за здравето на кръстените, а те получиха
подаръци от своите кръстници. Тръгвайки си, благодарихме на

отец Валтер и сестра Йола за
прекрасното тържество, което ще
остане завинаги един неповторим
спомен в сърцата ни.
Мисля, че този ден макар и
отминал, често трябва да напомня
на родители и кръстници
задълженията, които са поели към
децата. Осъзнавам трудната, но
изпълнима задача на кръстницата,
която трябва през целия си живот да
е до тези деца. Дълго преценявах
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достойна ли съм да поема това задължение,
преглеждайки условията, на които трябва
отговарям. Дадох дума пред себе си и Бог,
че винаги ще се мъча да помагам морално
на тях и родителите им в трудностите, че
ще споделям радостите им. Първата радост
дойде още в този ден, чувайки как
Кристиян се обърна към мене с думата
“кръстнице, питайки ме за нещо”.
Щастлива съм, че взех участие в това
тайнство по този начин; сега се чувствам по
-близка с всички хора, които виждам в

църквата, нашето голямо семейство, обединено от вярата и
силната любов към Всемогъщия Бог Отец, Син и Светия Дух.

Флорентина Трифонова

27 февруари
църковен брак на Стоян и Раца

2 март
кръщение на

Симеон, Десислава, Калина,
Кристиян и Цветелина
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Две седмици валяло безспир. И най-накрая

небето разцъфтяло в един блестящ, ароматен

и прекрасен ден. Един от тези дни, които

дори не можеш да си представиш.

Селскостопанските работи, обаче били изостанали и господарят

на фермата нервно търсел своя ратай.

Изпратил дъщеря си да го намери. Момичето намерило ратая

пред неговата колиба. Той важно седял на ливадата, а слънцето

нежно галело лицето му. Тя го  смъмрила и му наредила грубо

да започне работа.

Човекът я погледнал усмихнат, а после и казал : “И ти си

мислиш, че наистина мога да ти продам един ден като този ?”

Ние така сме свикнали да продаваме и да купуваме всичко, че

вече дори не можем да си представим, че могат да съществуват

и безценни неща…

Бог ни е дарил сътворението, като чудо, но ние в повечето

случаи минаваме по край него, без да го забелязваме …

Сестра Терезита
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Часовете на литургии за Великата 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)

Други празници в енорията

27 април 10.00ч празник на възрастните (след 75 години)

11 май 10.00ч празник на болните с Маслоосвещение

18 май 10.00ч празник на съпрузите


