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Господи, в тишината на започващия ден

идвам да прося от Тебе мир, мъдрост, сила.

Искам да гледам днес света с очи,

изпълнени от любов,

да бъда търпелив, внимателен, благ и благоразумен.

Да виждам над външността Твоите чеда,

както Ти ги виждаш.

И така да виждам само доброто във всеки един от тях.

Затвори ушите ми за всяка клевета,

пази езика ми от всяко зложелателство,

само благослонни мисли да пребъдват в ума ми.

Да бъда твой благосклонен и радостен, та всички,

които ме доближават, да почувстват Твоето присъствие.

Облечи ме с Твоята красота, Господи,

и през целия ден да те преоткривам...
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Скъпи вярващи,
никой не може да бъде безучастен пред тайната на живота, пред
раждането на едно бебе. Очудване ни обзема пред това малко
създание. Всяка майка и всеки баша знаят това много добре,
когато през времето на дълго очакване в деветте месеца
приготвят всичко това, което е недбходимо за него и се
подготвят да станат родители.
Как, тогава, можем да не се чудим пред тайната на Създателя,
Който става бебе и идва да живее между нас? Обзема ни
същото очудване, което чувстваха пастирите, когато Ангелите
им известиха раждането на Исус в онази студена пещера.
Беше годината нула, началото на едно ново време, напротив
беше започнала пълнотата на времето: времето за спасението на
човечеството. “Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя
Син Единороден, Който се роди от жена и се подчини на
закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да
получим осиновението” (Гал 4,4-5)
Бог иска днес да се роди отново в сърцето на всеки човек
способен да го приеме. Нека да не стане така че Той, както
преди 2000 години,  да намери всички места заети и да е
заставен да се роди отново в една студена пещера.
Да се подготвим да изживеем една нова Коледа с ново сърце и
да не оставим безучастни пред Бога, Който ни поднася
спасението.
И ще бъде честита Коледа...

ПИСМО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК
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С предколедното време църквата започва новата литургична

година, която е посветена в  памет на живота, смъртта и

възкресението на Исус Христос.

Първата част на църковната година е точно предколедното

време, което включва около четири седмици. В това време ние

се подготвяме за Коледа, нашата духовна подготовка е много

важна, за да изживеем добре този празник. В тези седмици ние

слушаме гласът на пророците, които възвестяваха идването на

Спасителия. Подновяваме очакването и надеждата на

праведниците от Стария Завет и вярата на тези, които участваха

в живота на Исус, Йоан Кръстител, Йосиф, Мария мислим за

безкрайната любов на Отца, който ни е изпратил собствения си

Син, за да ни, откупи  греха и да ни направи свои чеда като ни

дари своя Божи живот - тоест благодатта.

Тогава трябва да освободим нашето сърце от всички неща,

които ни забраняват да приемем Исус Христос в нас.

Господ, който е дошъл със скромността на тялото, сигурно ще

дойде също и сега в нашето всекидневно обръщане.

Предколедното време ни кани да бъдем внимателни, за да не

оставим да мине Исус близо до нас без да го видим. Той чука на

нашата врата и ни кани на своята трапеза.

Точно за това предколедното време е времето на очакването, но

също на дълбока молитва, защото който се моли е внимателен и

ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ
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е готов да приеме Исуса, който идва с дара на приятелството.

Предколедното време тази година започва на 3 декември и

свършва преди вечерната молитва в деня на Коледа.

Първата неделя, която се пада на 3 декември ни кани да видим

живота на християнина като едно пътуване към срещата с

Господа.

Църквата е като една булка, която очаква Исуса, нейния

младоженец и за това не трябва да закъсняваме, и да забравяме

паметта на Бога.

В първата неделя на предколедното време думите на

евангелието ни подсказват да бъдем внимателни, но не трябва

да се обвързаме със страх. Евангелистът ни казва със сугурност,

че Исус ще дойде със силата и голямята възхвала. Той ще

промени нещата в живота на всеки човек и на цялото

човечество. Ще ни освободи от страха, ще ни научи да

разбираме и действаме, ще ни даде отново надежда.

Втората неделя ни представя един от вестителите на Исус,

който му приготвил пътя - Йоан Кръстител.

Сигурно спасението е един дар, но той поиска от нас нашата

помощ, която се вижда в търсене на вярата. Идването на

Спасителя, Неговата близост е живот, той е светлината на

хората, които ходят в тъмнина. Това очакване ни принуждава

да бъдем с всички наши грешки, инструменти на спасението,

семената на надеждата, които могат да дават плод.
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Колко пъти и ние също сме правили като Мария. Защото

изживявахме трудни моменти, или искахме да видим нови

места и да опознаем други. Кой знае каква причина имаше

Мария за да направи тази голяма стъпка и да тръгне,

започвайки един толкова дълъг път, може би труден. Една

жена, малко по-голяма от момиче, от скоро време е призвана, за

да има основната роля в плана на спасението, която не

очакваше, че може да я докосне толкова близо.

Колко пъти ние също, когато имаме трудности, защото сме

вярващи, сме изчезвали. Но когато мислим за Богородица

можем да видим пътуването като едно търсене на Божия план,

сигурно така чрез пътя размишляваме за нейната вяра. И тогава

достигането до Елисавета не беше повече намерение, един

сигурен дом, но възможност да сподели радостта и доверието в

Божите планове, плод на справедливостта и надеждата. Да

приготвим вътре в нас пътя за Господа, който ще дойде.

Евангелистът Лука в третата неделя в това хубаво и изпълнено

с надежда време ни представя кръщението, което направил

Йоан Кръстител, кръщението на прошката. Йоан ни предлага

няколко задачи, няколко закони, които не ни отдалечат, но ни

приемат и дават надежда на всеки който, до този момент, е

живял без да се грижи за другите. Понякога се задоволяваме да

показваме нашето християнско прилежание с ритуали,

забравяйки нашето доверие и справедливостта към другите.
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Господ не иска да бъдем герои, но да показваме повече нашата

вяра чрез един почтен живот.

Предколедното време свършва с четвъртата неделя, в която

размишляваме над срещата между Елисавета и Мария.

Много често, по-важните стъпки в нашия живот не могат да се

разкажат веднага и на всички. Трябват ни хората, които могат

да ни слушат и да ни разберат. И тогава кой по-добре от

Елисавета можеше да разбере Мария, която е също майка.

Този разказ ни зове, и ни припомня, че трябва да имаме една

вяра, която расте, която е едно с нашия живот, не само едно

чувство. Само когато ние имаме една вярна връзка с Бога после

можем да  свидетелстваме за Него във всекидневния живот.

Предколедното време също и тази година ни кани да отделим в

нашето семейство място за Бога, където може да намери нашата

любов, където страданието е винаги свързано със смелостта.

Господ да ни помогне да растем винаги в любовта и то най-вече

в това време.

Сестра Йола

МИР
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Отец Валтер Горра

Имало едно време един вълк, който живеел в околностите на
Витлеем.
Овчарите много се страхували от него и не спели по цяла нощ,
за да спасят стадата си. Винаги имало някой за пазач. Така
вълкът оставал всеки път гладен, лукав и сърдит.
През една страшна нощ, изпълнена със звуци и светлини,
настъпила суматоха в кошарите на овчарите. Изведнъж станало
тихо, изчезнали звукът и светлината. В това време било родено
едно малко нежно дете. Всъщност, не се случило нищо особено.
Вълкът се смаял, че тези груби овчари побегнали всички
вкупом да видят едно дете:"Колко глезотии и внимание за едно
кутре на човека-помислил си вълкът. Но любопитен и преди
всичко гладен той ги последвал в сянката с тихи стъпки.
Когато ги видял, че влизат в един обор, спрял и се притаил в
тъмното.
Овчарите донесли разни подаръци, поздравили човека и
жената, почтително се поклонили на детето и си отишли.
Уморени от невероятните изненади през деня, човекът и жената
заспали.
Както всеки крадец, така и вълкът се прокраднал незабелязано в
обора. Никой не предупредил за неговото присъствие.
Само детето ококорило очички и видяло острата муцуна на
вълка, който стъпка след стъпка, предпазливо, но неумолимо се
приближавал все повече.
Устата на звяра били отворени, а отвътре се подавал пламтящ
език. Жестоките му очи блестели през тънки процепи.

ВЪЛКЪТ ОТ ВИТЛЕЕМ
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Детето обаче не изглеждало изплашено.
"Една истинска вкусна хапчица"-мислел си вълкът.
Топлият му дъх докоснал леко детето. Настръхнал, готов бил да
се хвърли върху крехката плячка.
В този момент ръката на детето като нежен розов цвят,
докоснала леко муцуната му. За първи път в живота  някой
милвал неговата твърда, разрошена козина. С глас, какъвто
никога досега вълкът не бил чувал, детето проговорило:"Вълчо,
аз те обичам".
Тогава в тъмната пещера във Витлеем се случило нещо
необикновено. Кожата на вълка се разкъсала и се свлякла на
земята като стара дрипа. А върху нея стоял човек.
Той паднал на колене, целунал ръцете на детето и тихо
прошепвал молитва.
После човекът излязъл от пещерата. А преди чудото с детето от
кошарата, той просто бил един вълк.
Излязъл с високо вдигната глава и тръгнал по света да разказва
за случилото се:"Родено е божествено дете, което може да
подари истинската свобода". Месията е пристигнал! Той ще ви
промени!.
Това е мисията на Бога - да промени смъртните създания,
единствено, докато ги обича.
А ти? Искаш ли да направиш другите щастливи?

Сестра Терезита
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«Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на

Отца и Сина и Светия Дух!» Мт. 28, 18

«Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва

ще бъде осъден!». Мт. 16, 16

В една топла августовска сутрин потеглихме към католическата

църква Свети Павел от Кръста.

С нас вървеше малката Никол, облечена цялата в бяло, да тя

беше поводът за днешното семейно тържество, което щеше да

се превърне в истински празник за детето и неговите близки.

В църквата ни очакваха с нетърпение Божите Служители и

останалите енориаши.

Малката Ники тържествено престъпи прага на храма,

придружена от нейните родители, кръстницата и близките на

семейството. Литургията започна и всички се вслушаха в

нравоучителните слова, които се лееха от Епископа. И това бе

придружено  от вълшебните звуци на хармониума и хора на

светата обител.

Епископ Петко внимателно пое детето и го настани на пейката

отпред. Церемонията по кръщенето започна. Въпроси  и

отговори засипаха малката Никол, нейните родители и

кръстницата.

Голямата свещ бе запалена в знак на любов към всевишния.

РАДОСТТА НА КРЪЩЕНИЕТО
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Детето бе кръстено с вода от Епископ Петко под съпровода на

месата от Бах.

И така Божият ритуал дълбоко проникна в съзнанието и душата

на малката и остави незаличима следа.

Мина време и когато пуснат хорова музика по радиото Никол

започва неистово да крещи “Кръщение, кръщение, това е моето

кръщение”.

Анелия

(Майка на Никол)

Малката Никол в деня
на кръщението си
(20 август 2000)
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Младите от нашата енория на Белене за Юбилейя с Епископа

Втора национална младежка среща се проведе в събота на 14

октомври в град Белене на тема «Каква църква да направим, за

да построим едно прекрасно бъдеще?». Около 300 младежи

представители от енории в цялата страна се превърнаха в едно

цяло Божие семейство.

Тържественото начало бе поставено на площада в град Белене

от кмета на града и гостуващите Мон. Петко Христов епископ

на Никополската Епархия и Мон. Христо Пройков. След това

шествието се понесе с песни възхваляващи Бога и заедно с

духова музика се отправи към католическия храм в града.

След поставеното радостно начало бяха разяснени темите, по

които щеше да се дискутира по-късно.

А именно: 1) Църквата от Божия народ, а не за Божия народ; 2)

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА
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Църквата, където властта е служение; 3) Църквата, където

всички могат да служат; 4) Църквата, където всички имат

особен дар от Духа; 5) Църквата, която непрекъснато

благовестява Исус Христос на себе си и на света; 6) Църквата,

която го прави присъстващ чрез литургията; 7) Църквата, която

го доказва чрез милосърдието.

Двайсет и една групи се разделиха за обсъждането на темите с

отговорници-енорийските свещеници.

Събирането по групи стана в местното училище, което едва

побра в класните си стаи толкова жадуващи за обмяна на идеи,

чувства, мисли и усещания за Бога младежи. След обсъждането

по групи, с шеги и усмивки всички се събраха в училищния

двор, където на едно с почерпката за обяд продължаваше

обмяната на идеи по вече дискутираните въпроси. С репетиция

на песните в църквата продължи следобеда, а преди

тържествената литургия бяха прочетени вече разработените от

срещата теми. Литургията бе най-празничната част от цялата

среща, а голямата изненада-реликвата-късче от окървавената

риза на Блажения Евгений Босилков.

Снимките и размяната на топли благопожелания при раздялата

бяха най-естествения завършек на срещата, всъщност среща

която не може да завърши с раздяла, защото ние винаги ще

бъдем ЗАЕДНО!.

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

след литургия: 7 декември, 4 януари,
1 февруари, 1 март

КАТЕХИЗИС ЗА ВСИЧКИ

след литургия: 15 декември, 12 и 26
януари, 9 и 23 февруари, 9 и 23 март

ЛИТУРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОЧИНАЛИ
ОТ НАШАТА ЕНОРИЯ

“Христос възкръсна от мъртвите като
пръв сред починалите” (Първото послание
на Свети Павел Апостол до коринтяните
26,40-41)

22 декември, 26 януари, 23 февруари,
23 март

СРЕЩИ С ДЕЦАТА
за децата между 5-6 години:
- всяка събота в 10.30 ч.
за децата между 7-12 години:
- всяка събота в 14.30 ч.
- неделя след литургия в 10.50 ч.
вероучение на децата за тайнствата
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октомври

1 октомври петдесет години на Църковен Брак на
Милко и Росица

1950 2000

21 октомври тържество на Св. Павел от Кръста

28 октомври мандата на катехистите на цялата епархия

ПРАЗНУВАХМЕ
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Декември-Януари
3 неделя 09.30 броеница

10.00 литургия (І Предколедна неделя)
През седмица 16.30 броеница

17.00 литургия
8 петък 09.30 броеница

10.00 непор. зачатие на Бл. Дева Мария
10 неделя 10.00 литургия (ІІ Предколедна неделя)
През седмица 16.30 броеница (петък Кръстен път)

17.00 литургия
16 събота 16.30 деветница за Коледа

17.00 литургия
17 неделя 09.30 деветница за Коледа

10.00 литургия (ІІІ Предколедна неделя)
18-22 декември 16.30 деветница за Коледа

17.00 литургия
23 събота 10.30 деветница за Коледа

11.00 литургия
24 неделя 09.30 броеница

10.00 литургия (ІV Предколедна неделя)

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

26-30 декември 16.30 броеница
17.00 литургия

31 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Светото Семейство)

01 януари 09.30 броеница
10.00 литургия (Света Мария Богородица)

06 януари 09.30 броеница
10.00 литургия (Богоявление)

07 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Кръщение Господне)


