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Защо да се изповядвам? И как?
И кога? И какви грехове?

Тези са само няколко от
въпросите върху тайнството на
изповедта, тайнството на
прошката на Бог към нас.
Към нашия бюлетин е приложена
книжка, която ще ни помогне да
изживеем по-добре този хубав
дар, който Исус ни е оставил, да
намерим загубената пътека към
Бог.

Брой 20 - септември 2003

новини от енория
“Св. Павел от Кръста”
ул. Еп. Босилков, 14 - Русе
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Двадесети брой на нашия
бюлетин, от както сме
почнали да го публикуваме
през месец септември 2000г.
Малък празник за нашата
енория; нова стъпка по този
път.
Когато почнахме
“адвентюрата” с този
бюлетин, ние нито знаехме
до кога можем да
продължим нито дали тази
идеа може да бъде приета с
интересен от енориящите.
Но веднага от първия брой
разбрахме, че почти всички
четат с внимание и интерес

статиите, публикувани в този бюлетин, който - както писах в
първия брой - “повече от всичко друго ще бъде един начин да
се почувстваме по-близо, да имаме по-големи контакти и по-
голяма информация, изобщо да заживеем ЗАЕДНО. Ще бъде
един начин да се опознаем по-добре, да участваме по-активно,
да живеем повече в Енорията и да се чувстваме като Божие
семейство”.
От януари 2002г сме подреждаме в компютъра архив на
семействата от нашата енория, за да сме сигурни, че всяко
семейство получава този бюлетин.
Веднъж благодаря на всички онези, които скришом
сътрудничат за добрия успех на този бюлетин и... на добър път.

О. Валтер Горра

Корицата на първия брой
Септември 2000г

новини от
енория “Св. Павел от Кръста”

ул.  Еп. Босилков, 14 - Русе
тел. 082 / 228188

Брой 1 - септември 2000



3

Здравейте!
Аз съм светия от последните дни.

Така вероятно би трябвало да се
представи един мормон, когато ви спре
на улицата или позвъни в дома ви. А
такива срещи напоследък не са никак
редки и инцидентни. “Църквата на Исус

Христос на светиите от последните дни” е изключително
мисионерски ориентирана. Мормоните не пестят средства
(разбирано и в смисъл “пари” и в смисъл на “похвати”) и сили
за привличане на нови членове. Около 59 хил. мисионери
действат в момента по целия свят, като преобладаващата част
от тях са млади хора. Придобиват мисионерски умения при
специално обучение, след което се изпращат на двегодишно
мисионерско служение на собствени разноски. Вследствие на
това днес мормонската църква е най-силна, що се отнася до
членска маса, финансови възможности и организация. Твърдят,
че само дейността на мисионерите печели 180 хил. нови
членове всяка година.
По последни данни мормоните по света наброяват около 10
милиона човека в 25551 отделения и клонове в 161 страни.
Настоящият им световен лидер е Гордън Б. Хинкли (р. 1910 г.).
В България числото им е около 1000 – 1400 човека и са
официално регистрирани като вероизповедание. И по улиците
на нашия град ги срещаме ежедневно. Отличават се по
унифицирания си външен вид – движат се по двама, неизменно
с бели ризи, черни панталони, обути в яки обувки и
задължително с раница на гърба, от която вадят пропагандните
материали, които раздават. Въздържат се от алкохол, тютюн и
дори кафе, чай и кока-кола. Насърчават последователите си към
здравословен начин на живот и активно участие в спортни,
социални и културни дейности. Подпомагат и се грижат за
бедните, което, специално у нас, се оказва едно от най-
ефективните им мисионерски средства. Друго изпитано
средство са безплатните курсове по английски език.
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Молитвеният им дом в Русе се намира в комплекс “Евас”. Но
тъй като все пак мормоните се считат за църква, а не за
социална служба, трябва да се спрем по подробно на тяхното
учение за вярата.
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е
основана на 6 април 1830 г. от Джоузеф Смит, когато той е 25-
годишен. Неговият баща имал мистични наклонности и обичал
да търси съкровища. Тези характерни черти се предали и на
сина. Ала той бил объркан от множеството християнски
църкви, в чиито различни учения не можел да се оправи (то кой
ли може). Когато бил 15-годишен веднъж се молел в гората за
мъдрост. Внезапно потънал в непрогледен мрак и видял стълб
от светлина да се спуска над него, а сред светлината – две
бляскави фигури. Според юношата това били Бог Отец и
Неговият Син Иисус Христос. Той задал въпроса, който го
измъчвал: към кое християнско общество да се присъедини, но
получил отговора, че всички са изпаднали в дълбоко
заблуждение, и че Бог го призовава да бъде Неговият специален
пророк за света. Това било първото от серия видения, които той
имал. Тези именно видения формирали вярата на мормонската
църква. В различни времена, в различните източници и в
различните клонове (защото мормонската църква се разпаднала
на над 100 клона) виденията и отсровенията се представят и
тълкуват различно.
Три години след първото видение Смит получил друго – още по
-впечатляващо. Явил му се ангел на име Морони, който му
казал за една книга, написана на древен език върху златни
плочки. Това била книгата на Мормон, бащата на Морони. Тя
била заровена под хълма Кумора и Смит получил разрешение
да я изрови, но чак след четири години. Той я разчел и превел с
помощта на “пророчески очила” – специални кристали, които
нарекъл с библейското название Урим и Тумим, макар
предназначението на тези първосвещенически атрибути според
Библията да е съвсем различно, а и те изобщо не са кристали
(срв. Изх 28,30 и др.). Преводът бил контролиран от един ангел,
който слизал на земята петнадесет пъти специално с тази цел, а
накрая “гласът на Господа” потвърдил правилността му.
Книгата на Мормон била издадена през 1830 г. с указание, че е
“пълнотата на вечното евангелие”. Около 3900 поправки са
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направени на тази “пълнота” през следващите години, без да се
броят правописните. А самият оригинал – “златните плочки”
пък били “изгубени”.
През същата 1830 г. Смит с още пет човека основал във Файст,
щата Ню Йорк “Църквата на Исус Христос на светиите от
последните дни”, на която бил определен за пророк, апостол и
старейшина. Бил подложен на присмех и преследване, поради
което постоянно се местел в различни градове и щати. Дори
основал нов град – Науво в щата Илинойс, като станал негов
кмет и главнокомандващ на собствената му армия и полиция.
Там Смит въвел практиката на полигамията, след като през
1843 г. получил “божествено” откровение за това. Тази
практика била изобличена във вестник “Науво Експозитор”,
след което неговата редакция била нападната по заповед на
Смит. Заради това престъпление, както и по обвинения в
неморалност и измама той бил арестуван и осъден. На 27 юли
1844 г. тълпа нападнала затвора, в който Джоузеф Смит и брат
му излежавали присъдите си двамата били убити.
След неговата смърт водач на мормонската църква станал
Брайъм Йънг. Той завел мормоните в щата Юта и там през 1847
г. основал град Солт Лейк Сити – сегашна столица на щата и
световен център на мормонската църква. По времето на Йънг
полигамията сред мормоните се утвърдила, като той дал личен
пример за това със своите 25 жени. Едва през1896 г. мормоните
неохотно се отказали от полигамията за да получат от
федералните власти статут на отделен щат. Това отказване
всъщност е привидно, тъй като и до днес, макар и прикрито,
многоженството се практикува от много мормони. За такива
случаи непрекъснато съобщават средствата за масово
осведомяване, както например наскоро се писа за 49-годишния
пътуващ проповедник Брайан Дейвид Митчел, който заедно с
жена си Ронда на 4 срещу 5 юни 2002 г. отвлече 15-годишната
Елизабет Смарт, за да я направи своя втора жена с цел “да
върне към Бога една заблудена душа”. За множество скандали с
мормоните у нас много данни изнесе наскоро Маргарита
Михнева в свое журналистическо разследване.
(Следва)

Отец Стефан М. Стефанов
(енорийски свещеник на православен храм “Св.Николай” - Русе)
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През месец август, литургията ни даде
възможността да размишляваме по-
добре върху центъра на нашата вяра:
Евхаристията. Петте недели, - от
седемнадесета до двадесет и първа

неделя на обикновеното време за тази година - през които
Литургията ни покани да проявим много внимание към
фактите и думите, които откриваме написани в шестата
глава от Евангелието на Йоан. Казах в проповедите, че свети
Йоан не пише нищо за Тайната Вечеря, за разлика от другите
Евангелисти. Вместо Тайната Вечеря в Евангелието на Йоан,
е този катехизис на Исус, в който Самият Той ни обяснява
стойността и целта на дара на Тялото си и Кръвта си, които
Той ни дарява във всяка Свята Миса, над олтара. След това
искам да обогатя това, което научихме, с няколко страници
от Писмото Енциклика - “Църквата на Евхаристията”,
писано от Папа Йоан Павел ІІ на 17 април 2003г.

Евхаристията и Църковното общение (№ 35-38)
През 1985 г. извънредното Събрание на Синода на Епископите
посочи в "еклесиологията на причастието" централната и
основна идея на документите на Втория Ватикански Събор.
Църквата, докато е странстваща тук на земята, е призована да
поддържа и да осъществява както общението с Троичния Бог,
така и единението между вярващите. За тази цел тя има Словото и
Тайнствата, най-вече Евхаристията, от която тя "живее и расте
постоянно"  и в която в същото време изразява себе си.
Неслучайно терминът "причастие" е станал едно от
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специфичните имена на това Тайнство.
Следователно Евхаристията е върхът на всички Тайнства в
пътя към усъвършенстване на общението с Бога Отец
посредством идентификацията с Еднородния Син като дело на
Светия Дух. Със силна вяра изразява тази истина един виден
писател от византийската традиция: в Евхаристията "повече
отколкото във всяко друго тайнство, тайната (на причастието) е
толкова съвършена, че води до върха на всички блага: това е
крайната цел на всяко човешко желание, защото тук
достигаме Бога и Бог се съединява с нас в най-съвършен съюз".
Именно затова е необходимо да се развива в душата постоянното
желание за Евхаристичното тайнство. От тук се е създала
практиката на "духовното причастие", разпространявана успешно
от векове в Църквата и препоръчвана от Светци учители на
духовен живот. Света Тереза на Исус пише: "Когато не се
причестявате и не участвате в Литургията, можете да се причестите
духовно, нещо, което е твърде полезно... Така във вас се
запечатва много от любовта на нашия Господ".
Отслужването на Евхаристията, обаче, не може да бъде начална
точка на общението, което се предполага като съществуващо,
но то го заздравява и довежда до съвършенство. Тайнството
изразява тази връзка на общение както в невидимото
измерение, което в Христа, чрез действието на Светия Дух ни
свързва с Отца и помежду ни, така и във видимото измерение,
съдържащо споделянето на общото в учението на Апостолите,
в Тайнствата и в йерархическия ред. Вътрешната връзка,
съществуваща между невидимите и видимите елементи на
църковното общение е съставна част за Църквата като тайнство
на спасението. Само в този контекст съществува законното
отслужване на Евхаристията и истинското участие в нея. Затова
едно вътрешно изискване на Евхаристията е тя да бъде
отслужвана в църковно общение и конкретно в целостта на
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неговите връзки.
Невидимото общение (причастност), макар по своята природа
да е винаги растящо, предполага благодатен живот,
посредством който хората се превръщат в "участници в
божественото естество" (2 Пет. 1,4), и практикуването на
добродетелите на вярата, на надеждата и на любовта. Само така
съществува истинско общение с Отца, Сина и Светия Дух. Не
е достатъчна вярата, а е необходимо да се постоянства в
осветяващата благодат и в милосърдието, оставайки в Църквата
с "тялото" и със "сърцето", т. е. необходима е, ако го кажем с
думите на свети Павел "вярата, която действа чрез любов" (Гал.
5,6).
Целостта на невидимите връзки е морално задължение на всеки
християнин, който иска да участва пълно в Евхаристията,
причестявайки се с тялото и кръвта на Христос. Към този дълг
го призовава самият Апостол с напомнянето: "Но нека човек да
изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата" (1,
Кор. 11,28). Свети Йоан Златоуст, със силата на своето
красноречие, призовава вярващите: "И аз издигам глас, моля,
умолявам и заклевам да не се приближаваме до тази свята
Трапеза с опетнено и покварено съзнание. Такова
доближаване няма да може да се нарече причастие, дори и да
докоснем хиляди пъти тялото Господне, а ще е осъждане,
мъчение и увеличаване на наказанията"
По тази линия Катехизисът на Католическата Църква
правилно отбелязва: "Който е със съзнанието, че е извършил
тежък грях, трябва да приеме тайнството на Помирението
(Изповедта) преди да пристъпи към причастието". И така
искам да потвърдя, че в Църквата действа, и ще действа винаги
нормата, с която Трентинският събор конкретизира строгото
предупреждение на апостол Павел, потвърждавайки, че
достойното приемане на Евхаристията "трябва да се



9

предхожда от изповядването на греховете, когато човек
съзнава че е извършил смъртен грях".
Евхаристията и Покаянието са две тясно свързани
тайнства. Ако Евхаристията осъществява постоянно
изкупителното Жертвоприношение на Кръста, увековечавайки
го сакраментално (под вид на тайнство), това означава, че от
нея произтича едно постоянно изискване за възвръщане към
вярата, за личен отговор на призива на свети Павел към
християните от Коринт: "Молим ви от име Христово: помирете
се с Бога" (2 Кор. 5,20). Ако пък на съвестта на християнина
тежи голям грях, тогава пътят на покаянието през тайнството
на Изповедта става задължителен, за да се стигне до пълното
участие в Евхаристичното жертвоприношение. Преценката за
това дали човек се намира в благодатно състояние или не, касае
единствено засегнатия, тъй като става дума за оценка на
съвестта. В случаите, обаче, на публично поведение, което е
тежко, показно и постоянно противоречащо на моралните
норми, Църквата, в своята пастирска грижа за добрия ред в
общността и от уважение към Тайнството, не може да не се
почувства призована да вземе отношение. За това състояние
на явна морална предразположеност се отнася нормата на
Кодекса на Каноническото Право за недопускане до
евхаристично причастие на онези, които "упорито
постоянствуват в тежък явен грях".
Църковното общение, както вече припомних, е и видимо, а се
изразява във връзките, изброени от самия Събор, който
поучава: "Напълно включени в обществото на Църквата са
онези, които, имайки Духа на Христос, приемат напълно
нейната структура и всички средства за спасение, създадени
от нея и които в нейния видим организъм са свързани с
Христос - Който я ръководи посредством Папата и Епископите
- чрез връзките на изповядването на вярата, на Тайнствата, на
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църковното управление и на общението".
Евхаристията, бидейки най-висшата сакраментална проява на
общение с Църквата, изисква да бъде отслужвана в един
контекст на пълнота и на външните връзки на общение, И тъй
като тя е "като завършек на духовния живот и цел на всички
Тайнства", това по особен начин изисква да бъдат реални
връзките на общение в Тайнствата, особено в Кръщението и
Ръкоположението. Не е възможно да се даде причастие на
човек, който не е кръстен или който отказва да приеме
цялостната истина на вярата в Евхаристичното тайнство.
Христос е истината и свидетелствува за истината (вж. Йо
14,6;18,37), Тайнството на Неговото тяло и на Неговата кръв не
допуска лицемерие.

След думите на Папата ясно се разбира, че няма Църква без
Евхаристията и че никой не може да се нарича християнин
ако не взема редовно участие на Светата Миса и, оставайки в
греха, не се изповядва и не се причестява. Както каза Папата:
“Отдавайки на Евхаристията цялото значение, което тя
заслужава и внимавайки грижовно да не намалим нейното
измерение или изискване, ние показваме, че наистина имаме
съзнанието за величието й”. Тогава да внимаваме преди да се
приближим до Светото Причастие, помнейки, че могат да Го
приемат:
♦ онези, които съзнателно, познават Онзи, Който е Светата

Евхаристия;
♦ онези, които, приемат цялата католическа вяра без да

отричат нищо от нея;
♦ онези, които са в пълно единение с Папата и с Епископа

си;
♦ онези, които живеят постоянно Тайнствата, които Исус е

оставил на Църквата си;
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Заради това напротив, не могат да приемат Светото
Причастие:
♦ онези, които не съзнават какво е Светата Евхаристия;
♦ онези, които отричат учението на Католическата

Църква, особено Догмите й;
♦ онези, които не са в пълно единение с Папата и с

Епископа си;
♦ онези, които взимат участие в сектите;
♦ онези, които се отказват да приемат Тайнството

Кризмание;
♦ онези, които се отказват да приемат Тайнството на

Помирението (Изповед) поне един път на година;
♦ онези, които се оказват да приемат Тайнството на

Венчавка и живеят като съпруг или съпруга само с
граждански брак или и без това;

♦ онези, които не вземат участие всяка неделя на Светата
Литургия;

♦ Онези, които не спазват десетте Божи заповеди (не
следвай други идоли, не богохулствай, не убивай, не
кради, не прелюбодействай, почитай родителите и
близките си...)

♦ онези, които живеят или са живеели един от тези или
други смъртни грехове и още не са ги изповядвали.

И също ви напомням, че:
♦ за да приемем Светото Причастие трябва да вземем

участие на цялата Литургия, от началото до края;
♦ трябва да пазим пост от ядене и пиене (освен вода) поне

един час преди литургия (освен за болните, които трябва
да вземат лекарства или да се хранят задължително).

О. Валтер Горра
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Нашият обикновен живот се изгражда всеки ден
чрез толкова малки движения и постъпки на които
не винаги обръщаме необходимото внимание,
губейки дълбокото значение което е отговорът.
Празничността на живата литургия се изгражда в

празничността на любимата история като дар на божествената
любов. И във всекидневната действителност, преживяна
искрено и чистосърдечно, се крие божественото и се открива
напрежението на живота във всяка човешка твар.
Литургията чрез своите слова обича ежедневните неща, поставя
ги в служба на божественото, в послушание на волята на своя
Господ, така, че човекът чрез вярата, надеждата, любовта
събира превъзходното, отправя се към Бог свободно и радостно
и намира в Него своя притегателен център. Словата са
обещанието и предложението за тези велики неща, както
времето е подготовка за вечността.
Трябва да се убедиш, че чрез прекараните дни богати на
човешка реч не сме срещу нещо празно, но срещу знаци чрез
които божествената плодовитост ни е предадена и расте.
Чрез знака на кръста, чрез сядане и ставане, чрез обожаване и
коленичене… ние приемаме божествената покана да се оставим
да ни просветли от горе, влизаме в разговор с Бог, изразяваме
силата на нашето призвание да примем Пресветата Троица и да
вдишваме божественото, което е жизнеността на нашата
история.
Размишленията, които ще направим днес в нашата среща,
поставят ясна цел: при светлината на Словото и плодовитостта
на човешката реч да придадем жизненост на движенията по
време на литургията които всеки ден ни придружават, така, че
да развием в нашите енорийски общности истински дух на
съпричастност към свещената дейност и плодоносно
разпространение на дара, че сме чеда чрез Сина.
Нашето внимание ще бъде насочено най-вече към
едновременното извършване на дейности по време на
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отслужването на Евхаристичната литургията, за да открием
смисъла.

Евхаристия: извор, център и връх
Когато говорим за литургия и специално за Евхаристията,
текстовете от Втория Ватикански Събор използват три думи с
особена плътност. Твърдят, че Евхаристията - Причастието
поставено в средата на литургията, извор, център и връх не
само на личното битие и на общността, но и на всяко
проповядване на Евангелието. Това са думи задължаващи.
Евхаристията е извор - източник. Тя е първият извор на живота
ни и на Църквата. Произнасяйки думата извор се мисли
непринудено за поточето, после за пороя, след това за реката и
накрая за океана..
Изворът е само малко място с вода. Поточето, пороят, реката и
океанът са много по големи от него. И все пак нито поточето,
нито пороят, нито реката, нито океанът биха могли да
съществуват без да бъдат свързани с един извор, който им дава
вода.
Следователно Евхаристията е призвана да стане в нашия живот
като извор.
Евхаристията е и център. Тя е центърът на нашето лично
съществуване и центърът на живота на Църквата.
Около нея всичко трябва да се уреди съразмерно: важните неща
на първо място, второстепенните действителности на второ
място. Не се случва да се върши това от един ден за друг, но
едно участване редовно и искрено в Евхаристията ще ни доведе
до тази цел. Освен извор и център, Евхаристията е и връх. Тя е
върхът на целия живот на Църквата. Има и друго силно
потвърждение което е нужно да се разбере правилно. Когато се
мисли за върха, картината на планината ни се явява
непринудено. Сега в една планина върхът не е всичко. За да
съществува планината са необходими склонове и подножие на
планината. Същата има стойност и за нашия християнски
живот.
Евхаристията не е целият ни живот, но е върхът. Когато човек
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има сърце в гърдите си и велика мисъл за съвършенство, се
стреми към върха и търси да се изкачва там колкото се може по
-често. На върха въздухът е по-чист и след като сме
съзерцавали изгледа от върха, по-лесно се живее в равнината.
Извор, център, връх: ето какво е Евхаристията.
Да тръгнем за откриване на това тайнство, следователно е да се
заемем в търсене на това, което обещава да бъде възторжено.

Вечеря или Евхаристия?
За да покажем вечерята която Исус направи с учениците си в
навечерието на смъртта си и която е наредил да се повтаря “в
негов спомен” са употребени много имена в течение на
вековете. Всяко от тях изразява по свой начин един вид от
вечерята.
В първото си писмо до Коринтяните апостол Павел говори за
Тайната Вечеря на Господа (1 Кор 11, 20) Свети Лука говори за
“разчупването на хляба”, предавайки опита преживян от
учениците в Емаус (Лк. 24, 30-31)
Вторият Ватикански Събор говори за “Евхаристията” която
означава “деяния на благодарност” (Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24)
Имаме и думата “жертвоприношение”, “жертва”. Тайната
Вечеря на Господа има такова богатство, че само една дума не
може да го побере и изрази цялата, но разбира се думата
Евхаристия привлича вниманието върху едно основно
измерение на Тайната Вечеря, която вярващите споделят в
името на Исус и с Него: деяние на благодарност.

Като семеен обяд
Между един обяд в семейството или в между група от приятели
и Евхаристията има голям брой прилики, които е интересно да
подчертаем. Двете действия например се развиват и двете в
четири времена.

1.Време на приемане
Ето, че поканените звънят на вратата: отиват да отворят,
поздравяват се и се прегръщат. Това са приятелите които
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отново се срещат.
Същото нещо се случва в Евхаристията: свещеникът приема
верните и те се поздравяват помежду си. Ето първият момент
нарича се “приемен обред”.

2.Време на Словото
След като е приел поканените, стопанинът или стопанката на
къщата ги настанява в гостната и там си говорят. Това е
времето на Словото.
В отслужването, след обреда на приемането започва литургията
на Словото. Бог говори на своя народ чрез четивата от Стария и
Новия Завет и чрез поучението. Народът отговаря с песни и
молитви.

3.Време на хранене.
След достатъчно говорене, гостите се срещат отново на масата.
И Евхаристията, след литургията на Словото има време за
хранене, което обхваща два момента: този в който се произнася
благодарствената молитва и този в който се споделя хляба и
виното. Всичко това се нарича Евхаристична литургия.

4.Време на тръгване.
След едно добро хранене, идва моментът за завръщане в къщи.
И в Евхаристичната служба има време за тръгване, което се
нарича “обред на изпращане и заключителен обред” “В името
на Господа, идете в мир” казва свещеникът, “да брагодарим на
Бог” отговарят хората.

Да се срещнат отново заедно, да поприказват, да се нахранят, да
се върнат в къщи: това са четирите момента на един семеен
обяд или между приятели. Това са и четирите момента на
Евхаристичната Литургия.

Сестра Йола
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Група деца на 5-6 години и на 7-8
години, които изучавахме катехизис
бяхме на 3-дневен отдих,
организиран от О.Валтер и Сестра
Йола в лесопарка “Липник”.

Тръгнахме на 02.06.2003г в 9 часа сутринта с 2 микробуса и
колата. Вълнението и радостта ни бяха големи, тъй като макар
и за кратко време щяхме да бъдем заедно с нашите учители и
приятели. След като пристигнахме, настанихме се в удобни
бунгала. Разтоварихме си багажа и излязохме да разгледаме
околностите. След обяд бяха организирани за нас състезателни
игри и различни занимания. Всеки от нас имаше задължението
да участва в отсервирането и почистването на трапезарията.
След вечеря се събирахме и играехме различни игри.
На другия ден се събудихме бодри и щастливи. След закуска
всички отидохме да разгледаме зоопарка, който беше почти
пуст. Видяхме мечка, крава, бели и черни кози и един хубав
кон, които изглеждаха жалки в празните си и не толкова чисти
клетки. Хранихме козлетата с трева. След това отидохме да
играем на детската площадка и се върнахме уморени и много
изгладнели. Обядът беше много вкусен и ние се нахранихме с
охота. За всичко това се погрижиха о.Валтер, с.Йола и другите.
След като си починахме, участвахме в литургията, на която ни
бяха раздадени броеници, а после се проведе конкурс за
рисунки на тема: “Моето впечатление от лесопарка Липник”.
Участвахме всички и бяха раздадени награди. Вечерта се
проведе “Вечер на талантите”, на която всеки се представи с
различни изпълнения, които старателно подготвяхме.
04.06.03г. последният ден от нашето пребиваване. След закуска
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отидохме на поход из гората и се възхищавахме на красивата
природа и в същото време се възмущавахме от
недобросъвестното отношение на някои към нея. Върнахме се
за литургия, обядвахме и започнахме да си приготвяме багажа.
Всички бяхме изключително доволни и щастливи от
преживяното. Искрено сме благодарни на О.Валтер, С.Йола,
Зоя, Цецка, Емилия, Ирена, Наташа, Дилияна, които денонощно
се грижеха за нас и за нашето незабравимо пребиваване в
лесопарка “Липник”

Стефани Драганова-8г.

В неделя, 14 септември ще бъде
отслужена Евхаристията за началото
на учебна година. Поканени са всички
директори, учители, служители и

ученици от всички училища, та, благословени от Бога, да
изпълнят в учението Господната воля.
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От 11-ти до 14-ти август тази
година се проведе среща на
младежите от различни енории -
Русе, Свищов, Бърдарски Геран,
Ореш, Белене, Малчика,

Трънчовица, Драгомирово, Габрово и Миромир в местността
Кайлъка. Нашето послание беше: “Исусовото страдание: най-
великото дело на Божията любов” и ръководени от него, всеки
от нас се опита да открие в себе си пътя към Бог.
Още с пристигането ни, ние бяхме доста изненадани от самата
обстановка, която не беше според очакванията ни, но след
няколко часа това вече загуби значение, когато започнахме да
се сприятеляваме един с друг и открихме общи интереси по
между си.
Всеки ден ставахме рано сутрин и след закуска се събирахме за
обща молитва. Това, което най-много ни хареса, беше работата
по-групите. Всеки споделяше своите мисли, своя живот.
Разговаряхме за свободата на избора, дадена ни от Бог, за
идолите, които ни завладяват, без дори и да усетим и забравяме,
че имаме Бог, с цялата си доброта и обич, която ни дава. Имаше
беседи и семинари на различни теми, за което много ни
помогнаха свещениците и сестрите. Те ни разкриха непознати
до тогава за нас неща и ни помогнаха да разберем, какво е
нашето първоначално призвание - да живеем с Бог и да
продължим сътворението на живота като нещо изключително
ценно и неповторимо. Преди всяка вечерна миса репетирахме
песните и молехме броеница. Много забавни бяха вечерните
програми преди лягане-различните енории представяха сценки,
събирахме се и танцувахме заедно. В сряда вечерта имаше

Исусовото Страдание:
най-великото дело на
Божията Любов

“Пиша на вас,
чеда...”

JXP

11 –14 август 2003г
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Кръстен път. С песента за Исус, ние минахме по неговия път,
докоснахме се до неговото страдание и най-вече го
почувствахме в самите нас.
За съжаление четвъртък дойде прекалено бързо, трябваше да се
разделим до следващата среща, а до тогава...всеки ще носи
спомена в сърцето си и вярата, която ще ни ръководи винаги за
напред!

Йоана Калапиш

1 юни
кръщение на Иван

31 август
кръщение на Мариела и Ана

25 май
Църковен брак на Рашко и Пенка
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От 26 до 28 май тази година се проведе
учредителната сбирка на групата "Приятели
на Исуса". Под ръководството на сестра
Терезита при Русенската Католическа

Епархия "Св. Павел от Кръста" групата проведе духовни
упражнения в живописния парк Липник (Текето) край града.
Ръководител на оживените дискусии беше енорийският
свещеник Валтер Горра. За образцовото протичане на
духовните упражнения допринесоха много и сестрите Йола и
Санта. Участниците в групата бяха на различна възраст, но
всички бяха обединени от общия си интерес към поставените
за обсъждане проблеми. Разглеждахме и събеседвахме върху
някои библейски глави: за битието, за доброто и за злото, за
моралната им стойност по отношение на християните. Особен
интерес в участниците предизвикаха някои глави от библията,
които разглеждат добродетелите на Христовото учение, които
трябва да се култивират и у нас, католиците. Осъзнахме, че
"Бог е Любов", която трябва да изпитваме към всеки човек.
Отец Валтер търпеливо и убедително отговаряше на задаваните
от нас въпроси. Всички участници останаха особено доволни
от проведените събеседвания, които наистина ни обогатиха
духовно.

Разделихме се с
обещание тези срещи да
станат традиция, за да
укрепват духовното ни
израстване.

д-р Мария Христова
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1 - Да нямаш други богове освен мене.
Аз съм Господ Бог твои

Тази заповед ни научава, че има само един Бог и че само Него
трябва да обожаваме, да го обичаме от цялото си сърце, цялата
си душа и цялата си сила.
Днес обаче често отиваме против тази заповед. Грехът който в
момента е много модерен е атеизмът. Тоест има хора, които
въобще не вярват в съществуването на Бог, не се интересуват от
Него, живеят така, все едно че Го няма.

Бог обаче е нашата голяма и първа любов. Хубаво
е да се обърнем към Него не сами, но всички
заедно, защото всички сме голямото семейство на
Бога.
Всички трябва да дадем нашите дарби за служба на
другите и така можем да проповядваме с думи и
дела благата вест за Исус на всички хора.

Но, ако искаш да бъдеш щастлив, да изпълняваш тази Божа
заповед трябва да се откажеш от всичко това което е против
нея, тоест мамона и идолите които са:

...хороскоп

...суеверие
...магия

...талисман
...идоли

Сестра Йола
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Имало едно време три музикални
инструмента, които не можели напълно да
се разберат.
Флейтата, китарата и барабанът
продължавали да спорят, защото всеки
един от тях настоявал да бъде най-важният.

Флейтата казвала, че нейният звук е най-мелодичен от всички.
Китарата спорела, че нейните мелодии са най-добри от всички.
Барабанът рекъл, че неговият ритъм е несравним. Всеки се
мислил за най-добрият и не се занимавал с другите. Затова
всеки един от тях свирел на различно място в жилището, където
живеели. Но звукът на барабана досаждал на флейтата,
флейтата досаждала на китарата, и китарата досаждала на
барабана. Никой не успявал да свири спокойно Вместо да
правят музика, те правили шум - ако някой се спирал да ги
послуша, веднага усещал болки в главата. Все така било.
Накрая един ден дошла да живее с тях една палка. Като видяла
това, което се случвало, им казала: “Ако искате мога да ви
помогна”. Но трите инструмента били убедени, че никой не
може да им помогне. Най-доброто решение било да се разделят:
всеки да отиде да живее по свой начин. Така биха могли да
свирят свободно, без да досаждат на другите инструменти.
Палката ги помолила да опитат поне да свирят заедно една и
съща песен. Тя би могла да помогне. Отначало не били много
съгласни, но накрая приели. Палката обяснила какво трябва да
свири всеки от тях, и после, след едно добро упражнение,
започнала да дирижира песента. Трите инструмента гледали с
внимание палката, която показвала във всеки един момент как и
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кога трябва да свирят. Песента се получила много добре.
Флейтата, китарата и барабана не спирали да се удивляват.
Свирели заедно една и съща песен и го правели много добре.
Започнали да правят музика. Когато свършили да свирят, били
толкова доволни от резултата, че се поздравили един друг. Било
за първи път, когато са съгласни един с друг за нещо.
Поискали от палката да повторят същата песен. Продължавали
да свирят целия ден, стотици пъти. Всички онези, които
минавали от там, спирали да ги послушат - толкова хубаво
свирели.
Обединявайки се и взимайки най-доброто от всеки успели да
сформират един малък оркестър. От тогава започнали да
изнасят концерти на различни места и станали прочути заради
прекрасните им изпълнения.

И ти как свириш и с кого свириш?
Поуката: нашият добър Бог чака твоето разположение. Спомни
си че: “както симфонията има нужда от всяка нота, както
книгата има нужда от всяка дума.....така и човечеството има
нужда от Теб!

Сестра Терезита

Вече четвърта година, от както сме
почнали курсовете по италиански език.
Видяхме, че те породиха интерес у много
хора и за това и тази година ще предложим
този курс. Той ще бъде воден от сестра
Терезита. Желаещите могат да се запишат
в енорията. Курсът е безплатен.
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Катехизис за децата
Всяка неделя след Евхаристия

Катехизис за младежите за кризмание
Всяка събота преди Евхаристия

Катехизис за възрастите
Всяка неделя след Евхаристия

Среща с група “Приятели на Исус”
Всеки вторя сряда преди Евхаристия

Среща с младежите и с младите семейства
Всеки втори петък след Евхаристия

Среща с децата между 4 и 8 години
Всяка събота в 10.00ч

Обожаване
Всеки втори четвъртък след Евхаристия

Кръстен Път
Всеки петък (извън пасхалното време) преди Евхаристия

Възпоменание в Евхаристията на всичките
починали от нашата енория
Всеки първи петък


