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“Какви светлини имаше в църквата?”
питала една катехистка децата.
Те отговориха:
“Полюлеите”
“Свещите”
“Червената светлина до дарохранителницата”
“Прозорците”
И после децата замълчаха.
“А нещо друго?” Попитала катехистката.
Едно дете вдигнало ръка и казало:
“Очите на хората.”
Често не забелязваме голямата светлина, която блести в очите
на хората и в нашите очи.
Това е светлината на Бога!
Защо толкова често забравяме тази светлина, която е дълбоко в
нашата душа?
Защо понякога свършва?
Ще гледам лицата на хората, които ме заобиколят и чрез тях ще
хваля Бога.
С. Терезита
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“Септември: време е да мигрираме”.
Един италиански поет почва с тези думи
едно стихотворение си, говорейки за
пастирите, които след лятото трябва от
планините да водят стадата си към южна Италия, към потоплите места. Тези думи ми идват на ум, когато вече няколко
енориящи оставяйки града, ми поздравиха за да тръгнат за
селата си, и след тях още други, особено когато училищата ще
бъдат затворени за летните ваканции. И така енорията, която не
затваря, забива дейностите си, готова да ги приеме отново от
септември месец. Не за всички лятото е време за почивка или
само да се срещнат с близките си, но за някои става време за по
-голяма работа, особено в вилите и нивите, които през това
време искат по-голяма грижа, за да получим плодовете от
земята. Но далече от енорията не означава далече от Бога:
лятното време, някой път става заплаха за нашата вяра, когато в
името на почивка или на земните работи, забравяме да отидем в
църква в неделя. По принцип енорящите от нашия град през
това време отиват в католически села, където има всеки ден
литургия, особено в неделя. За тези, които отиват в градовете
или в селата, където няма католическа църква могат да отиват
на светата литургия в православна църква, където, според
каноническите закони, могат и да се причестяват, спазвайки
нашите закони за да приемем достойни Светото Тяло Христово.
Ако, където сме, няма нито православна църква, тогава да
намерим един час в неделя за да четем и размишляваме върху
четивата на неделната литургия, за които в католическия
календар са посочвани.
Искам да пожелая на всеки от вас, да изкарате спокойни и
смирени летни месеца.
О. Валтер
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“Пазете се от лъжливите пророци.
Които дохождат при вас в овча кожа”
В последните времена все повече се
разпространяват различни нови учения.
Те са придобили гражданственост под
общото название "секти". От една страна
православните християни V нас ги отхвърлят категорично и
настояват за тяхната забрана със закон, без да си дават сметка,
че това практически е невъзможно От друга страна
правозащитните
организации
ги
покровителстват
и
непрестанно вдигат шум за нарушените им права На практика
между едната и другата позиция няма нито диалог, нито
допирни точки. Право защитниците не се интересуват от
мнението на обществото, а единствено от мнението на тези,
които им плащат. А обществото недоволства и иска държавата
да разреши неговите проблеми със силови средства
Проблемът може да бъде разрешен, ако гражданите, които у нас
са традиционно православни обърнат повече внимание на
православното учение, а не само на православната традиция.
Защото с върбови клонки, червени яйца и козунаци няма да
противостоим на сектантската експанзия. Сектантските
доктрини без изключение се характеризират с духовна нищета,
логическа оскъдица и фактологическа несъстоятелност и ако
здравото апостолско учение се познава никой не би могъл да
бъде запленен от лъскавите им, но безсъдържателни опаковки.
Но бедата е именно в това. че огромното мнозинство от
съвременниците не познават оригинала и затова мнозина със
завиден ентусиазъм се хвърлят към менчето. А огромната вина
на нашата църква, която често наричаме родна, е че пее на
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своите чеда на неразбираем език и не им преподава духовна
грамотност. Сектите се настаняват там, където намерят
свободна ниша. И тези, които се считат православни, нека не
винят тях за тяхната активност, а себе си за своята пасивност.
Те си вършат това, което са длъжни да вършат. Ние не вършим
това, което сме длъжни да вършим Следователно, както найчесто се случва никой няма да ни помогне, ако не си помогнем
сами. Защото никой не е по-заинтересован за нашето спасение
от нас самите. Проблемът е, че мнозина не разгръщат Вечната
книга. Разрешението на проблема е ако го сторят. Тя не е
скучна. Тя не е остаряла. Тя не е за тесни специалисти. Тя е
Божие Слово.
Божието слово ясно ни предупреждава, че на такива, "които
отстъпиха от истината.. словото им ще се разпространява като
живеница" (2Тим 2,18-17) Св. апостол Павел непосредствено
преди мъченическата си смърт предупреждава църковните
презвитери: "Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото
стадо, сред което Дух Светии ви е поставил епископи, да пасете
църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята
кръв. Защото зная, че след заминаването ми ще се втурнат
помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от
вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачело, за
да увличат учениците подир себе си. Затова бъдете будни и
помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи
да поучавам всекиго одного от вас" (Деян 20,28-31). За тези
вълци ни е предупредил и Сам Господ Исус Христос: "Пазете
се от лъжливи пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а
отвътре са вълци грабители" (Мт 7,15). Нали е ясно защо и в
какви случаи вълкът намята овча кожа! Такава смирена грижа
за нашето спасение ни предлага напоследък сектата на
Виссарион (така, задължително с две "с" пише новото си име
бившият сътрудник на съветската милиция от красноярския
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град Минусинск Сергей Тороп). Той бил получил това име след
като през 1991 г., на 30-годишна възраст, приел небесно
кръщение от Отца. Ако и да го удостояват с академични звания,
преобладаващата част от учението му е плагиатствана от
Христовото Евангелие, а това, което е оригинално негово
творчество прилича на нахвърляни и разхвърляни бележки от
смачканите тетрадки на слаб и амбициозен семинарист. Разбира
се, че това, което е взето от Евангелието е хубаво. В системата
на Виссарионовото учение то изпълнява функцията на
червейчето на рибарската кукичка. А оригиналната му част е
самата стоманена кукичка.
Впрочем и това, което е оригинално, не е чак дотам.
Например претенциите да обедини всички съществуващи
религии. Ами нали същата идея е в основата на сектата на
Муун, Разбира се създателят на новата религия не е могъл да
мине без древното източно учение за прераждане на душите,
което е последен писък в религиозната мода. Само дето не е
забелязал, че това учение е несъвместимо с евангелското.
В Интернет е публикувано писмото на Виссарион до
президента Путин от 27 февруари т.г., в което пише, че е дошло
Последно време, което чакат и мюсюлмани и християни, в
което трябва да се яви Учителят и Обединителят на всички
хора. В ролята на Учител и Спасител бившият милиционер
скромно предлага себе си: "Аз съм този, който е обещал да
дойде отново и изпълних обещаното". Ако успее да осъществи
това, значи той е антихристът, но едва ли в сатанинската
йерархия му е отредено толкова важно място. Все пак не е без
значение, че напоследък членове на сектата усилено се стремят
да проникват в държавни структури.
Отец Стефан М. Стефанов
(енорийски свещеник на православна храм “Св.Николай” - Русе)
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На
27
април
празнувахме
енориящите, които са почнали 75
години и повече. Голяма радост
беше, когато видяхме голяма част
от тях, всички заедно в църквата, седнали на местата запазени
за тях. За нашата енория те са голямо богатсво. Искам да
благодаря на всеки от тях и да ги преставя един по един, с
датата на раждането им, от която те не се срамуват: Адам Дениз
(24.03.1928), Баланова Мария (22.11.1912), Бонева Мария
(18.02.1925), Бонев Бончо (02.06.1921), Босилкова Мадалена
(27.08.1919), Братанова Катя (08.02.1923), Братанов Стефан
(18.12.1923), Вайбл Оскар (23.04.1922), Вайбл Емилия
(03.07.1928), Василев Николай (24.12.1926), Върбанова Росица
(07.04.1928), Върбанов Емил (28.11.1927), Габровска Мария
(25.03.1913),
Галев
Спас
(15.05.1924),
Генеш
Ели
(12.07.1926),Горанова Неда (02.11.1926), Горанов Никола
(18.06.1923), Иванова Жана (20.01.1929), Казанджиев Стоян
(26.11.1920) Калинова Баржида (20.02.1925), Калинов Димитър
(04.03.1926), Камберова Ана (10.10.1927), Караджов Митко
(07.03.1925), Ковачев Борислав (06.01.1911), Ковачева Вацка
(06.09.1910), Константинова Мария (18.08.1921), Марков Стоян
(20.12.1924), Маркова Недушка (07.11.1926), Мирева Жанин
(01.01.1926), Наумова Мария (23.11.1921), Недялкова
Колестина (01.01.1926), Немет Андрейка (15.09.1921), Пеева
Тереса (26.05.1916), Пейчев Кирил (28.04.1927), Петрова Радка
(22.02.1927), Попова Малвина (18.12.1918), Радулова Гаца
(27.05.1912), Раева Корнелия (10.04.1926), Риминчан Антон
(10.07.1927), Софронова Мария (07.05.1924), Софронов Петър
(14.09.1924), Ставрева Ценка (28.12.1920), Стефанова Рафаела
(30.08.1925), Стоянова Агата (26.11.1928), Христова Юлия
(02.04.1926), Христова Мария (12.01.1925), Чолаков Спас
(17.07.1927).
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Нашето уважение и нашата любов към тях са в думите, които
бяха в поздравите на малката Мария Паскалева и катехистката
Тотка Иванова:
“Мили баби и дядовци,
радваме се, че сме заедно в нашата църква.
Днес е вашият ден.
Господ е наша сила и песен. Той ни събра в енорията “Св.
Павел от Кръста”.
Десницата на Господа твори сила! Всеки, който е роден от
Бога побеждава света, и тази победа е нашата вяра.
Ние децата ви благодарим, че съхранихте вашата вяра и я
предадохте на нашите родители и на нас.
Нека през тази пресвета литургия сърцата ни се изпълнят с
Дух Свети!” (Мария Паскалева).
“Скъпи родители, баби и дядовци!
Искам да се обърна към вас с думи на голяма благодарност за
целия ви досегашен живот. За младите хора е много трудно да
осъзнаят, че светът не започва от тях, а е едно продължение
на всичко създадено от ръцете и ума на техните родители, а
преди това на техните родители и така далеч назад. Ние
съществуваме, защото вие ни създадохте. Ние вървим напред,
защото сме стъпили здраво на основа иградена от вашите
сълзи и вашите усмивки, от труда на вашите ръце. Знаем, че
децата не винаги са признателни, че нямаме достатъчно
време за вас, но съм сигурна, че много ви обичаме макар да ни е
трудно да го покажем и признаем. Дълбок поклон на всички вас
и благодарим на Бога, че ви има!” (Тотка Иванова).
Моето пожелание е да изживеем още много пъти тези моменти
О.Валтер
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Тава, което изживяхме тази година на 27
април, ние по-възрастните от 75 години,
върна назад в спомените ми много, много и
радостни и тъжни дни.
В този хубав пролетен ден и в този
прекрасен католически Божи дом, неуморимият Отец Валтер и
двете сестри пасионистки Терезита и Йола, към тях всеотдайни
деятелки и деятели на католическата организация Каритас, ни
честваха така, че с радост и умиление, че трудно ще забравим
този ден.
Преди, обаче да спомена повече за това наше честване,
позволете ми да се върна доста назад в спомените си, като найстарият в нашата енория, прекрачил прага на този Божи Дом,
като дете, още през далечната 1920г.
До печалната дата на 9 септември 1944 година, когато Епискп
Дамян Теелен, пасионист, през цели три десетилетия
управляваше нашата Никополска Епархия и тогава за младите,
които едва ли го знаят, в Русе цъфтеше нашата католическа
вяра. Отците, пасионисти, освен Катедралната църква и всички
здания, прикрепени към нея, притежаваха и прекрасен
манастир в сегашния младежки парк, с монаси, преподаватели
и студенти, между които и сегашния блажен Евгений Босилков
и сестрите от “Нотр Дам де Сион” имаха също колеж в алеите
(сега английската гимназия), с питомки в интернат от цяла
България и отделно френска гимназия в центъра на града,
имаше стегнато католическо дружество “Св.Св. Кирил и
Методий, имаше 5-6 чужди консулства управлявани предимно
от католици, които с целия си персонал изпълваха Църквата в
празнични дни. На празника Тяло Христово със светото
Причастие и начело с военната музика се правеше тържествена
процесия до френското училище и после до манастира на
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сестрите от “Нотр Дам де Сион” в алеите. Органът и хорът, със
своите подбрани гласове привличаха не само. католиците но и
много православни които пълнеха църквата.
След, това дойде печалната по-горе спомената дата. Над цяла
България се разстла черното мъртвешко покривало на
безверието, на безбожието, а най-вече на страха, на един
панически страх, обладал почти и най-верните.
Не искам да се сещам камо ли да говоря за тези, черни времена.
През 1945 година почина Епископ Теелен и на негово място бе
избран единодушно сега Блаженият Евгений Босилков, който ,
за най-тежките дни за България, и най-вече за българските
католици, не се огъна и не отстъпи пред неверниците и увенча с
ореола на мъчениците своите страдания и смърт, оставайки
верен на своята вяра, убеждения и обети дадени пред Бога и
пред своите духовни ръководители.
Сега, мили мои братя и сестри съенорияши, на този светъл 27
април, помолен, обръщайки се към вас с микрофон, за да
поздравя от мое и от ваше име организаторите и всички ония
взели участие в това мило честване, виждайки този наш
прекрасен Божи Дом препълнен с толкова стари и млади наши,
верни енориаши, в сърцето, ми нещо трепна и за миг усетих как
вярата в Бога се завръща, как страхът е изчезнал и как хората
осъзнават, че освен това тленно тяло, всеки един от нас има и
една безсмъртна душа, която Бог е определил да живее във
вечността.
Цялата тази днешна радост ние дължим на нашият млад
енорийски свещеник Отец Валтер, винаги засмян, весел,
енергичен и отзивчив, и, като че ли окрилян сякаш и от
присъствието на неговите мили родители, дошли; от далечна
Италия за да го видят, на всеотдайните сестри Терезита и Йола
и на всички ония от католическата организация Каритас, които
винаги са се отзовавали за по тържественото честване на
нашите големи християнски празници и чествания.
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Сигурен съм, че душите
на всички присъстващи
са се изпълнили с радост
и умиление, гледайки
тези малки и мили
дечица, много от които
са наши, ваши внучета и
правнучета, водени от
една млада, компетентна и вдъхновена ръководителка, някои от
които са толкова малки, да пеят такива хубави песни и да
хвалят със своята още детска невинност своя Бог и Създател.
А на всички нас, честваните, които сме вече в есента, а някои
даже и в зимата, на своя земен живот, да се молим смирени на
нашия Спасител и на Неговата пресвета Майка Мария, да ни
дадат едни спокойни старини и със смирение да очакваме
естествения завършек на нашия земен живот.
За всички ни и най вече за нас честваните искам да завърша с
последното стихче на една от най-хубавите църковни песнички:
и щом на дните ми земни часът последен настане
слова ми сетни нека бъдат: "вземи ме Майко при теб"
Борис Ковачев

“Големи води не могат угаси любовта, и реки
не ще я залеят. Ако някой дадеше всичкото
богатство на своя дом за любов, той би бил
отхвърлен с презрение” (П.на Песн 8,7)
Неделя 18 май празнувахме християнските съпрузи от нашата
енория. Те благодариха Бог за тяхната любов и подновиха
обещания, които преди години дадоха тържествено пред
олтара. Бог да ги благослови и да ги пази заедно с техните
семейства, та да бъдат образа на Светото Семейство от Назарет.
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За съжаление пристигна момента за
поздравите. Това беше чудесен
престой, но е минал толкова бързо,
че се съмняваме, че дните в
България траят по-малко от двайсет и четири часа. Разбира се,
че да останем заедно с Валтер през всички тези дни е било за
нас голяма радост, но и всичко онова, което видяхме,
чувствахме и изживяхме ни доведе до възторг. Да се запознаем
с толкова много хора, пълни с падащи се чувства, толкова
благородни, експанзивни, сърдечни беше чудесно и трогателно.
Ще бъде за нас незабравим спомен. Много ни беше хубаво да
видим участието в Евхаристичните литургии, толкова общо и
толкова живо: онези молитви, онези песни поддържани с жар са
ни трогнали, особено, мислейки за страданията и за
ограниченията причинявани от бедите, които сте претърпени
през изминалите времена. Вие сте ни поднесли голямо
свидетелство на вяра, което е било за нас дълбока поука.
Имали сме случай да присъстваме на различни дейности, както
спектакъла на децата за Великден, концерта на “Тамбурашкия
Оркестър” и вокална група “Слънце”, на “Хора на момчета”, и
на хор “проф. Васил Арнаудов”. Освен това, на милия празник
на възрастните. Всички тези дейности, сигурно могат да
укрепнат отношенията между хора, освен това да обогатят
културен аспект.
България е чудесна страна с прекрасни туристически
забележителности, пълна с природни красоти и голямо
историческо наследство, и над всичко това с хубави и любими
хора.
Тръгваме си с неохота, макар че е хубаво да се завърнем в
нашата къща. Винаги ще бъдете в нашите спомени и в нашите
сърца; Бог да ви благослови и да намерете скоро това
благосъстояние и мира, които всеки човек има право да има.
Прегръщаме Ви.
Глауко и Марчелла (родители на О. Валтер)
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7 - Светия Дух
Гълъб
Когато Исус беше кръщаван, върху Него
слязъл Светия Дух в формата на гълъб. Гълъбът е поизвестен,като знак който ни показва Светия Дух. Когато четем
как Йоан кръстил Исус в реката Йордан, ни идва на ум
изречението от първата глава на книгата Битие: “и Дух Божий
се носеше над водата” (Бит 1,1). Затова го наричаме често
Светия Дух Създател. Така е написано в Псалом 104,30:
“пратиш духа Си - създават се, и Ти подновяваш лицето на
земята”. Исус е Синът Божий който обновил лицето на земята.
Затова Светият Дух слязъл върху Него в реката Йордан. Затова
свещеникът, когато чете евхаристичната молитва, преди да
стигне до думите от тайната вечеря, слага ръцете си върху
хляба и виното и извиква Светия Дух, за да станат тялото и
кръв Христови.
Огън
Исус казва: “Огън дойдох да туря
на земята, и колко бих желал да
беше вече пламнал!” (Лк 12,49). В
деня на Петдесятница Светият Дух
слязъл върху апостолите и ученици под формата на огнени
езици. От онзи момент бяха съвсем променени. Огънят е топъл
и светъл. Той е знак на любовта. Затова ние се молим така: “Ела
Свети Дух, изпълни сърцата на твойте верни и разпали в тях
огънят на твоята любов.”
Полъх на Бога
“И внезапно биде чут шум от небето, като че идеше силен
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вятър” (Деян 2,2). Така Деянията на Апостолите разказват
слизането на Светия Дух над Апостолите събрани в Горницата.
Този образ на Светия Дух ни казва, че той има голяма сила.
Миропомазание означава потвърждение: дава ни сили да
живеем със сила нашата вяра. Светият Дух ни помага да бъдем
свидетели на Исус. Исус казва: “ Вятърът духа, дето иска, и
гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива
с всекиго, роден от Духа” (Ио 3,8). Кръщения трябва да се
остави да бъде воден от Светия Дух както Апостолите.
Помазаник
“Духът на Господа Бога е върху Мене,
защото Господ Ме помаза” (Ис 61,1). Така
казва пророк Исаия за Месията. В старите
времена на Израил се помазваха царете и
свещеници. От един рог маслото се
изливаше върху главата. Месия означава
“Помазаник”. Но не беше помазан от
човеците, но от Светия Дух. Ние в тайнствата приличаме на
Христос. Също и ние сме получили помазание, затова се
наричаме християни. Затова Казваме: си направил от нас Царе
и Свещеници за нашия Бог.
Седемте дарове
В миропомазанието епископът слага ръце
върху всички тези, които трябва да получат
тайнството и призовава седемте дарове на
Светия Дух: мъдрост, знание, съвет, сила,
страх Божий, доброта, набожност. Пророк
Исаия казва, че тези дарове са изляни върху Месията. Със
седемте дара иска да се изкаже абсолютна пълнота. Още
евреите показваха пълнотата на светостта чрез свещника със
седемте рамена.
Сестра Йола
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Манастирът на Света Гора беше
построен с разрешение на Цар
Владислав Ополчик, племенник на
Царя на Полша и Унгария Лудовик
Големи от 9.08.1382г.
В началото беше един скромен
параклис, църквичка отдалечена на
много километри от градовете.
Беше едно изоставено място,
където живяха отците Паолини, по
много беден начин. Ситуацията се
промени, когато донесоха в Църквата образа на Дева Мария,
която вече беше славена по света. Историята, а повече бих
казала традицията ни разказва, че образът е нарисуван от свети
Лука на дъска взета от масата, от къщата на светото семейство
в Назарет, и благодарение на света Хелена, образът се е
намирал в Константинопол. След като образът беше подарен на
Цар Владислав Ополчик, той поискал да го отнесе в своята
резиденция, правейки само малка спирка в църквата на Света
Гора, но фактите ни казват, че конете не щяха да тръгнат и така
картината остана при Отците Паолини.
През 1430г. манастирът беше ограбен, крадците искаха да
откраднат точно картината, не успявайки я унищожават. Цар
Ягиелло тогава казал да бъде убит онзи, който посмя да вдигне
ръка на образа и го пренесъл в Краковия, където беше обновен.
През 1717г. образът беше корониран от самия Папа, Клеменс 9.
Този случай отваря пътя да се узнае за Дева Мария Царица на
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Полския Народ.
Почитанието и любовта към Дева Мария се виждат още от
четиринадесетия век в Полския народ. Хора с голяма надежда
се молят на Нея и искат нейното посредничество в изпросване
на благодати. Докато в петнайсти век Отците Паолини молят
Папата да се даде индулгенция на пътешетници. От шестнайсти
век вече се разпространяват копия на чудесния образ. Но найголямо развитие на Света Гора е имало през 1655г. след
победата над Шведите. До днеска хиляди хора отиват да
изпросват благодати от Светата майка и целия Полски Народ се
поверява на нейното покровителство. Във всичко това голяма
заслуга има полския епископ кардинал Стефан Въшънски,
починал в 1981г, оставяйки на верните голямото уважение и
обичта към Черната Мадонна.
Сестра Йола

5 април
кръщение на Симон

11 май

деня на болните с тайнството на маслосвещението
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Светостта се състои в това човек да
остави на по-заден план личните
ах Б
ожи
усилия и да се остави да бъде
ие
ан
н
оформен от Бога по образа на
З
Христа. Всеки вярващ поради
своето кръщение е под действащия
обхват на Свети Дух, намиращ се .в
него.
Даровете на Свети Дух са ни даром дадени; постоянни, винаги
на наше разположение; качества, които Бог дава на всяка
християнска душа. Те имат за цел да подпомагат и допълват
добродетелите, да правят душата гъвкава в ръцете на Бога.
послушна на вдъхновенията на Свети Дух и на разположение
на Неговото лично действие в нас.
Дарът страх съдържа едно живо усещане за величието на Бога,
придружено с голямо отвращение от най-малките грешки,
които обиждат безкрайно добрия Баща.
Страхът, наречен робски, ни кара да отбягваме греха поради
наказанието, което ние заслужаваме. Той е началото на
мъдростта.
Страхът, наречен синовен, е страх на детето, което не иска да
наскърби баща си, това е самата деликатност на любовта, която
се плаши от всичко, което би могло да причини мъка на Бога,
когото душата обича или да не Му се хареса чрез най-малкия
опростим грях.
Колкото повече любовта към Бога е съвършена, увеличаваща
се, толкова по-силен е синовният страх да не Му бъдем неверни
в каквото и да е... Страхът е израз на най-деликатната и найсъвършена любов. Който обича, винаги се бои да не изгуби
обичния предмет. Страхът да не обидим някого е знак на
голяма любов. Да се опитаме да не наскърбяваме Бога като Го
лишаваме от нашето приятелство - ето истинската деликатност
на нашия синовен страх.
Стр

Сила
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Този дар на Свети Дух ни кара да разкриваме цялата низост на
греха. Той усъвършенства в нас добродетелта умереност,
отстранявайки ни от всички лоши стремежи на естеството и от
фалшивите удоволствия, които биха могли да ни отделят от
Бога.
Божият страх е практическото смирение. Той подпомага нашата
добродетел смирение, като прави душата ни да осъзнава
духовната си бедност и слабостта си. Той я откъсва малко по
малко от земните неща и й вдъхва синовно упование и пълно
отдаване в ръцете на своя Небесен Отец.
Псалмите говорят често за Божия страх: "Блажен човекът,
който се бои от Господа..." (Пс 112,1) "Всички вие, които
искате да сте свети, бойте се от Господа..." (Пс 34,12).
Откровението ни разкрива, че избраните в небето пребъдват
постоянно там.
Свети Августин е писал: "За тези, които обичат Бога, всичко
съдейства за добро, дори и греховете", а Папа Пий XII е
прибавил: "Най-големият грях на нашето време е, че хората са
започнали да губят чувството си за грях..."
ИНТИМЕН РАЗГОВОР
Доволен ли е от мене Бог? Не трябва ли да увелича упованието
си в Него? Отстранявам ли от живота си всяко препятствие,
което би могло да ме отдалечи от Бога?
Гледката на греховете ми не ме ли парализира? Не
притежавам ли робски страх?
Притежавам ли усещането за Бога и за греха?
Светците са скърбели за незначителни грехове. Аз постъпвам
ли като тях?
Поради липса на синовно упование не съм си в състояние на
постоянна загриженост относно личното ми спасение? Не се
ли стремя да свеждам християнството към един кодекс на
задължения, които не трябва да се нарушават?
От О.Ромен Масол, “В хармония със Светия Дух”, 1998
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В деня на 16.04.2003г. празнувахме с
нашия епископ Петко и всички
свещеници от нашата епархия,
дошли в нашата катедрала, за да
служат литургията за освещаване
на маслата и ги поздравихме с тези
думи:
Очи притварям …, топло е във мен.
Зимата стопила се е вече…
Благодарение на теб – свещеника до мен…
Не чувствам студ, а топла вяра ме обвива вече…
Поглед мил, усмивка нежна и добра,
сърце за всички се раздало,
сякаш капки пролетна роса,
нахранили са земното зелено одеало.
Един от всички нас,
но сякаш си различен…
Защото тази твоя топла светлина,
огряваща света ни динамичен,
родена е от Бога
и съхранена е във вечността.
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Какво е нужно за да си свещеник?
“Трябва да започнеш най-напред да се пречистващ сам, преди
да пречистваш другите; трябва да бъдеш просветен, за да
просвещаваш; трябва да станеш светлина за да освещаваш;
трябва да се приближиш до Бога, за да приближаваш другите;
да бъдеш осветен, за да освещаваш; да водиш за ръка и да
съветваш с разум.”
Това са думи на св. Григорий Назиянски, но според мен, за да
си свещеник, преди всичко трябва да имаш сърце на свещеник.
Сърцето на свещеника:
-сърце, отдало се на другите;
-сърце, в което няма място думата “Аз”;
-сърце, което дава и прощава;
-сърце, от което струи надежда;
-сърце, което не мълчи и не се примирява;
-сърце, готово на саможертва;
-сърце, всеотдайно;
-сърце, човечно.
Поклон пред него! Поклон пред сърцето на свещеника!
Елена Димитрова и Емилия Големанова
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От
1-ви
до
4-ти
април,
младежите, които се приготвят
за кризмание отидоха, заедно с
о.Валтер в с. Миромир за духовни
упражнения. Темата за тази
година беше Библята и как да я
четем. Ето какво ни разказва
Пламен за този опит.

Както знаете ние имахме духовни упражнения в село Миромир
заедно с катехисти от Малчика и Белене. Нашите срещи, които
отец Валтер води, ни помогнаха да разберем по-добре
Библията, да виждаме връзките между отделните събития в нея.
Размишлявахме и как заветите на Бог с неговите пророци и с
цялото човечество се спазват единствено от Бог. На човек му
трябва малко и той веднага се отделя от Бог. Но Той е търпелив
и любовта му е безкрайна и за това Той не се отвръща от нас.
След срещите имахме време да мислим върху това, което сме
говорили, да прочетем отново откъси от Библията. Тези
разговори наистина ни помогнаха да разберем повече от думите
й.
Новите знания и приятели, които получихме при това събиране
ще останат за винаги в мислите и сърцата ни.
Пламен Паскалев
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