Брой 21 - октомври 2003г
новини от енория
“Св. Павел от Кръста”
Тел.: 082 / 228188

ул. Еп. Босилков, 14 - Русе
GSM: 098 / 285419 E-Mail: enoria_russe@yahoo.it

Приближава се празникът на нашата
енория наречена “Св. Павел от
Кръста” (събота 18 октомври).
Този светец през ХVІІІ век, бил
повикан от Бога да постави началото на
едно велико дело - да основе
Конгрегацията на Пасионистите.
Всяка конгрегация в Църквата, я
обогатява чрез своите дарби и със
специфичните си дела. По този начин
различните конгрегации, които наистина са много, а днес “се
раждат” и други, те не разделят Църквата, но са нейното
служение. Те са в Църквата както различните части на самото
тяло, и всеки е със задължението си: ръцете не могат да
извършат работата на краката, но и едните и другите работят за
цялото тяло. Така и конгрегаците, осветени от Папата,
извършат мисията си в Църквата и с цялата Църква, за да
сътрудничат за “строителството” на Царството Божие по света.
Така и “наследниците” на свети Павел от Кръста, запазвайки
дарбата на основателя си, днес още продължават неговата
мисия по цял свят, с убеждението, че “Исусовото Страдание е
най-великото дело на Божията Любов” (св. Павел от Кръста).
В страниците на нашия бюлетин има една статия, за да ги
опознаем още по-добре.
Свети Павел от Кръста да укрепи вярата на всички нас и да
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ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА

По случай празника на Католическата Катедрала
“Св Павел от Кръста” - Русе
се издава тази програма

Четвъртък 16 октомври, от 17.00 до 18.30 часа
в зала 1 на Хотел “Рига”
кръгла маса на тема
“Призвание жена”
с участието на
г-жа Тотка Иванова
г-жа Катя Вичева
г-жа Нонка Матова
г-жа Димитрина Цонева
г-жа Елеонора Николова
г-жа Теодора Литрова
Монс. Христо Пройков
Н.В.П. Неофит
Събота 18 октомври, в 11.00ч
в катедралата “Свети Павел от Кръста”
Светата Евхаристия
с присъствието на
Монс. Джузеппе Леанца
Папски Нунций
Събота 18 октомври, в 16.00ч
в Читалище “Зора”
ул. Духовно възраждане, 1
(Бившият дом на Българско-съветското дружество)

представлението
“Няколко от нас и Той”
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За историята на живота на Св.
Павел от Кръста вече публикувахме
статията в брой № 7 на октомври
2001г, а сега публикуваме отново
най-важните дати:
Павел Даней ( от Кръста ) роден на 3 януари 1694г.
От 2 до 7 декември 1720г пише “как се влива в духа” и
правилника за новото братство, което се наричаше “Бедните на
Исус”.
На 21 май 1725г папа Бенедикт ХІІІ устно му разрешава да
събира посветени другари за същото поръчение.
На 14 септември 1737г на “Монте Арджентарио” тържествено
бе открит първия манастир посветен на “Представянето на Дева
Мария в храма”.
През 1741г на 15 май идва одобрението на Правилника от
страна на папа Бенедикт ХІV (започва официално съществуване
на Конгрегацията на Пасионистите).
На 11 юни 1741г заедно с пет събратя дават монашески обет:
върху черното расо облечено от монасите се появява за първи
път характерната значка на пасионистите. При това
обстоятелство Павел добавя към своето име “от Кръста”.
През 1747 год. се е чествало първото общо събрание.
Основателят е избран като “Генерал” (началник) за цялата
конгрегация.
През 1769г папа Климент ХІV, който нарича Павел “татко
мой”, утвърждава тържествено конгрегацията.
През 1771г Павел осъществи учредяването на конгрегацията на
монахините пасионистки.
През 1773 год. отваря в Рим монашески дом, който за напред
ще бъде централното седалище на Конгрегацията.
Павел почива на 18 октомври 1775г в Рим.
Провъзгласен за почитан на 18 февруари 1821г.
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Провъзгласен за Блажен на 1 май 1853г.
Провъзгласен за Светец на 29 юни 1867г.
Конгрегацията в момента на смъртта на Основателя си
наброява 174 пасионисти (112 свещеници и 62 братя) в 12
манастира.
Оше Свети Павел от Кръста искаше за Конгрегацията да се
грижи поне за една мисия в чужбина, но това не бе дадено на
нашия Основател да го види. Само 6 години след смъртта на
свети Павел, Светият Престол даде възможност на
Пасионистите да имат първата си мисия: България. На 28 юли
1781г двама свещеници тръгнаха от Анкона (Италия) за
България. През месец ноември след дълго пътуване
пристигнаха в Букурещ, но оттам не можаха да преминат
Дунава заради “визата”, която трябваше да получат от турския
султан. Те я получиха чак на 10 март 1782г, но не като
свещеници, а като търговци. Епископът Павел Дуванли (роден
в Пловдив, епископ от 16 септември 1776г, починал 1804г)
намисли да изпрати двамата свещеници в енорията
Трънчовица, където те пристигнаха на 30 април 1782г.
Броят на католиците в нашата епархия по онова време можем
да го узнаем чрез документите от епископското посещение в
енориите, направено през октомври 1781г:
Ореш 55 семейства, 334 души; Белене 93 семейства, 613 души;
Петокладенци 26 семейства, 166 души; Трънчовица 39
семейства, 313 души; Лъжене (Малчика) 49 семейства, 425
души; Бутово 5 семейства, 30 души; Варнополчи 27 семейства,
172 души.
Съсем накратко това е началото на историята на Конгрегацията
на пасионистите и тяхната първа мисия в чужбина.
След това историята продължава: сега пасионистите са 2.292
(14 епископи, 1781 свещеници, 247 братя, 6 дякони, 244 млади
пасионисти които учат, за да приемат свещенството). Те живеят
в 387 манастири почти в цял свят:
Чехия, Полша, България, Италия, Испания, Португалия, Белгия,
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Швеция, Англия, Уелс, Франция, Ирландия, Шотландия,
Холандия, Германия, Австрия, Бразилия, Аржентина, Уругвай,
Порторико, Доминиканска Република, Перу, Колумбия,
Ямайка, Еквадор, Панама, Чили, Боливия, САЩ, Канада,
Мексико, Мозамбик, Израел, Кения, Танзания, Ангола, Конго,
Ботсуана, Южна Африка, Индия, Южна Корея, Япония,
Филипини, Индонезия, Австралия, Папуа Нова Гвинея.
Нещо, което е много важно е свидетелството, което през тези
три века много пасионисти са дали проповядването на
Евангелието по цял свят. Няколко от тях по по-особен и повъзвишен начин са живеели верни на тяхната мисия, а някои от
тях са били проповедници и чрез мъченичеството си. След
свети Павел от Кръста Църквата провъзгласява през тези три
века още 3 души за светци и 9 за блажени от Пасионистите.
Свети Винченцо Мария Страмби роден на 1 януари 1745г. в
Чивитавекия (Рим – Италия), влиза при Пасионистите като
млад свещеник. Избран за епископ в 1801г. се отдава на
активна пасторална дейност, грижи се за семинарията, за
катехистите, за бедните. Верен на Папата, предпочита
изгнанието (1804-14), пред незаконната клетва за вярност към
наполеонските узурпатори В 1823г. Папа Леон ХІІ го поканва в
Квиринале като негов личен съветник. Там почива на 1 януари
1824г., молейки се на Бога да прибере него вместо Папата,
който вече беше тежко болен.
Свети Франческо от Скръбна Майка (Поссенти) роден в
Ассизи - Италия на 1 март 1838г – умрял в Изола дел Гран
Сассо – Терамо на 27 февруари 1862г. На 18 години се чувства
поканен от Блажената Дева Мария да влезе в манастира на
Пасионистите (10 септември 1856). Бе причислен към светците
в 1920г, в 1926г бе провъзгласен за покровител на италианските
младежи. Неговото светилище е посещавано всяка година от
около милион души.
Свети Иннокентий от непорочната Дева Мария (Еммануеле
Канура Арнау) е роден на 10 март 1887 в Санта Чечилия във
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Валле д’Оро в Испания. Пасионист от 27 юли 1905г. и
свещеник от 20 септември 1912г. по време на така наречена
“Революция в Астурие”, през 1934г., докато отслужваше
литургия в Турон, бе арестуван от враговете на религията
заедно с осем братя Ласаляни, всички биват разстреляни на 9
октомври 1934г. Бива обявен за блажен от Папа Йоан Павел ІІ
на 29 април 1990г., и канонизиран на 21 ноември 1999г.
Блажен Лоренцо Мария Салви, се роди в Рим на 30 октомври
1728г и умря в Капраника (Витербо – Италия) на 12 юни 1856.
Даде обети в конгрегацията на Пасионистите на 20 ноември
1802г и бе ръкоположен за свещеник на 29 декември 1805г. Бе
причислен към блажените от Йоан Павел ІІ на 1 октомври
1989г.
Блажен Доминик Барбери от Божията Майка (Витербо 22
август 1792), призован от Бога със силен подтик към духовния
живот, влиза на 22 годишна възраст в Конгрегацията на
Пасионистите. След като основава през 1840 г. Конгрегацията
на Пасионистите в Белгия, той следва своето специфично
призвание на екуменически защитник и през 1842г. се
прехвърля в Англия. Умира в Рим на 27 август 1849г. Гробът
му в Сютон (Ливерпул) е почитан от Английския народ чрез
чести поклонения.
Блажен Карл от свети Андрей (Йоан Андрей Хубен) се роди в
Мунстергелеен (Холандия) на 11 декември 1821г. Карл много
работи за доброто на душите и за единението на Църквата,
първо в Англия, а после и в Ирландия, където умря на 5 януари
1893г. Бе причислен към блажените от Йоан Павел ІІ на 16
октомври 1988г.
Бл. Бернардо Мария е роден в Рим на 7 ноември 1830г. При
възможността за блестяща кариера на 22 годишна възраст
предпочита монашеския живот чрез усърдна медитация към
разпятието, по-специално към евхаристията у него се оформи
един по-силен живот. Той управлява Конгрегацията на
Пасионистите цели 25 години, като Генерален началник. По
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тази причина го удостояват със званието “втори свети Павел от
Кръста” умира в Мориконе (Рим) на 9 декември 1911г. Бива
обявен за блажен от Папа Йоан Павел ІІ на 16 октомври 1998г.
Бл. Исидор от Свети Йосиф (Де Лорр) е роден на 15 април
1881г. в селото Врасене (източна Фландрия - Белгия). Син на
земеделски стопанин, на 26 години влиза в новициата на
Пасионистите в Ере както помощник брат. Изтощен от раните и
рака след един месец на ужасни болки, предава Богу дух на 6
октомври 1916, наречен от всички “добрият брат” и “брат на
Божията Воля”. Папата го включва във венеца на светците в
1984г.
Блажен Пий Кампиделли от Св. Луиджи, е роден в Треббио
Боджио Берни (Форли – Италия) на 29 април 1868г. Определя
за своя професия монашеството при Пасионистите на 30 април
1884г.
Посочен
като
пример
засвидетелства
един
последователен и щастлив живот. Умира на 2 ноември 1889,
поразен от туберкулоза, когато беше само на 21 години. По
време на боледуването, много често заявявал че желале да
поднесе живота си за доброто на ближните и по специално за
своята “обична област - Романия”. На 17 ноември 1985г Папа
Йоан Павел ІІ го обяви за светец.
Блажени Никифор от Исус и Мария (Диец Тижерина) и 25
неговите другари мъченици от Дамиел (Чудад Реал– Испания)
героично приели посвещаването си на Бога с жертвата на
живота си. Изгонени на сила от убежището си в Даимиел през
нощта на 22 срещу 23 юли 1936г. биват убити от мразещи
вярата в различни дни и на различни места. Биват обявени за
блажени от Папа Йоан Павел ІІ на 1 октомври 1989.
Бл. Гримоалдо от Пречистването (Санта Мария) е роден в
Понте Корво на 4 май 1883г. Посветен от майка си на Дева
Мария, от малък имал увлечения към молитвата и покаянието.
Привлечен към живота на Пасионистите влиза в новициата в
Паглиано и дава религиозни обети в 1918г. Докато се подготвя
за свещеник в Бадия в Чекано бива повален от менингит и
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почива на 18 ноември 1918г. На 29 януари 1905г. Църквата го
провъзгласява за блажен.
Бл. Евгений Босилков роден в Белене на 15 ноември 1900.
Възпитаван от 11 годишна възраст в семинариите на
Пасионистите в Ореш и Русе, бе изпратен после в манастирите
в Белгия и Холандия, за да довърши учението си. В новициата в
Ере (Белгия) замени името си Винченцо с името Евгений от
Пресвето Сърце Исусово. Когато завърши Теология бе
ръкоположен за свещеник на 25 юли 1926 (в Русе). След това в
Рим в 1932г се дипломира в Папския Източен Институт. Върна
се в България и стана енорийски свещеник в Русе и по-късно в
Бърдарски Геран. В 1947г бе ръкоположен за епископ на
нашата Епархия. Познат и обичан от цяла България, бе осъден
на смърт по времето на комунистическия режим и разстрелян в
Централния Софийски затвор на 11 ноември 1952г.
“Семейството” на пасионистите се обогатява и с женските
конгрегации, които следват същата духовност на Св.Павел от
Кръста. Ето ги:
Монахини Пасионистки: живеят в манастира със
задължението да не излизат от него, за да се молят постоянно за
нуждите на цял свят както и за онези, които не се молят.
Основани от св. Павел от Кръста и Сестра Мария Костантини в
1771г. Те днес общо са около 450 монахини, които живеят в 37
манастира в 15 държави.
Сестри Пасионистки на св. Павел от Кръста: основани от
Магдалена Фрескобалди в 1811г. Тя приспособява живота на
пасионистите за монахините пасионистки. Служебното дело
беше за спасяването на проститутките и за възпитанието на
момичетата. Сестрите пасионистки живеят в 17 държави. (За
допълнителна информация виж “Заедно” брой 9 на януари
2002г).
Сестри на Кръста и Страданието на Исус Христос: основани
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от пасиониста О.Гаудензио Росси и Елизабет Прут в 1851г в
Англия, полагат своята служба за бедните момичета и за
тяхното възпитание. Те имат общности в 7 държави.
Дъщери на Страданието на Исус Христос и на Скръбна
Мария: основани от пасиониста О.Диего Алберичи и Долорес
Медина в 1896г в Мексико. С първата задача да се грижат за
катехизма на бедните момичета, сега те работят в училищата за
да подготвят момичетата за живота. Живеят в 8 държави.
Сестри на света Джема Галгани: основани в 1939г от Джема
Джанини, монахиня пасионистка, с грижата за катехизиса и
училищата за децата особено в селата. Живеят в 3 държави.
Мисионерки пасионистки на света Джема Галгани:
основани от пасиониста О.Габриеле Силленкс в 1948г са в
сътрудничество в мисиите на отците пасионисти от Холандия.
Днес имат само една общност в Бразилия.
Мисионерките пасионистки за Обожаването, нова
конгрегация която има задача с дарбата на пасионистите да
отделя по-голямо внимание за Евкаристичното Обожаване.
Грижат се за катехизиса.
Мисионерки на Страданието: основани в 1968г имат
общности в 7 държави.
Слугини на Страданието: основани в Испания от Тереза
Галиффа Палмарола. Тя беше омъжена, но остана вдовица,
когато беше на 33 години и след това починаха и трите й деца.
По съвета на своя изповедник учи акушерство, за да се бори
против аборта. Тя отделяше голямо внимание на болните и
бедните и така, когато тя основава Конгрегацията на Слугините
на Страданието дава задължението на нейните сестри да се
грижат за изоставените майки и за техните деца още преди
тяхното раждане.
О.Валтер
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(2 - продължава от миналия брой)
Не по-малко скандална от богословска
гледна точка е и религиозната доктрина
на мормоните. Учението на никоя друга
секта не съдаржа толкова много противоречия и
несъстоятелности. Именно поради тяхната неизброимост тук
можем да се спрем само на една много малка част от тях.
Твърде много от твърденията на пророк Мормон, посочени в
неговата книга, не намират потвърждение нито в Библията,
нито от историческата или археологическата наука, нито където
и да било другаде.
Дори не се нужаят от опровержение такива безпочвени
твърдения, че “великият свят пророк” Мормон бил израилтянин
от манасиевото коляно. През 600 г. пр. Хр. едно семейство се
преселило от Иерусалим първоначално в Южна, а по-късно в
Северна Америка. През IV в сл. Хр. те се разцепили на нефити
и ламанити, а нефитите, понеже отпаднали от вярата, били
напълно изтребени от ламанитите. Мормон бил именно
последният водач на нефитите. Безбожните ламанити пък били
наказани от Бога, като изгубили белия цвят на кожата си и
станали медно-червени, т. е. индианци (очевиден расизъм).
Библията и библейската история въобще не познават имената
на “известните иерусалимски граждани” Нефи, Ламан, Лехи и
др., които са важни персонажи в Книгата на Мормон. Но какво
да се чудим на това, след като в нея за Иисус Христос пише
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дословно: “И ето, Той ще бъде роден от Мария в Ерусалим,
който е земята на праотците ти ...” (Алма 7:10). А след
Своето възнесение Той още веднъж бил слизал на земята – в
Америка, където също правил чудеса и избрал нови дванадесет
ученици, които след повторното Му възнесение пропътували
цяла Америка и основали първите църковни общини.
Бог Отец за мормоните е върховният Бог, но освен него има и
много други богове. Но дори Бог Отец не е съвършен, а
непрекъснато се развива, след като първоначално е бил смъртен
човек като нас. Светият Дух пък според мормонската доктрина
не е личност, а маса, състояща се от материални атоми, някаква
космическа сила или енергия, чрез която Бог действа. По тази
причина често в мормонската литература Той се нарича “то”.
Както представят Бога като усъвършенствал се човек, по същия
начин разглеждат човека като бог в зародиш. Сериозно
основание за този възглед намират в обещанието, дадено от
сатаната (!) в рая: “ще бъдете като богове” (Битие 3:5).
Кощунствата и светотатствата на мормоните наистина са
безчет: учат, че Иисус Христос е Син на Адам и Мария, че е
духът-брат на Луцифер /Денница/, че е бил женен за най-малко
три жени – сестрите Марта и Мария и Мария Магдалина.
Безброй съпруги има според тях и Бог Отец.
Мормонското “богослужение”, макар и много променено
напоследък, прилича повече на окултните и масонските
практики и не случайно също като тях се извършва при закрити
врати. Убедени са, че мормонското свещенство, което го
извършва, е единствено истинското, тъй като християнското
свещенство било изчезнало още по времето на Римската
империя.
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Това е съвсем малка част от безумното учение на тези светии.
Ала колкото и несъстоятелно да е то, виждаме как със своята
наистина ревностна и пожертвователна мисионерска дейност,
те успяват да привличат нови последователи. Нима за тях е
толкова трудно да проумеят, че с въздържанието от кафе и
алкохол няма да станат нито богове нито светии?!
И така, бъдете сигурни, че всичко, което ви каже любезният
“светия” не издържа на проверката на здравия разум и здравата
вяра. Ние почитаме други светии и те са ни дали друга мярка да
святост. Всичко друго си е техен бизнес.
Отец Стефан М. Стефанов
(енорийски свещеник на православен храм “Св.Николай” - Русе)

Екскурзията, която организираме
всяка година през месец септември,
стана хубава и приятна “традиция” за
нашата енория. На 27 септември
тръгнахме рано сутринта за да
посетим Троянския манастир, музея
на препарираните
животни в Черни Осъм, изложба на
дърворезба в Орешака и Ловеч. Уморени, но доволни вече
мислим за следващата година.
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Скъпа общност,
всеки вярващ си задава въпроса: “Каква е
волята на Бога за мен?”. След дълги търсения,
въпроси и опити аз реших най-накрая да
послушам сърцето си, защото там Бог е
вложил познанието за себе си: “...ще напиша
Моя закон в сърцата...” (Иер.31,33); от там
извират чувствата, мислите на всеки човек.
Заявих желанието си да стана кандидатка в
Конгрегацията на Сестрите Пасионистки пред С.Терезита
Пиччирилли. Отговорът бе положителен и сега съм в Италия да
се запозная с възникването, историята, законите на
Конгрегацията; да опозная живота и дейността на сестрите; да
открия и да разбера какво е, да си Пасионистка, т.е.
духовността на Пасионистите; да се обуча, за да мога един ден
с Божията помощ да стана Сестра Пасионистка.
Вярвам, че съм намерила отговорите на моите въпроси, защото
вътре в себе си намирам една радост, увереност да следвам
Христа, и то разпнатия (1Кор. 2,2), който е любов. А любовта
блика от сърцето, което е отличителният знак на Пасионистите:
“Страданието на Исус е най-голямата и великолепна проява на
Божията любов към света и хората” (Св.Павел от Кръста). Тази
любов е в основата на духовността на Пасионистите.
С много топлина си спомням за България, Русе, Църквата; за
хубавите моменти които Бог ми дал за да преживея с Вас,
хората които срещнах в църквата; за всеки ваш поглед, усмивка
и добра дума. Сега съм в началото на своя път, но се надявам
някои ден да се завърна в България и да посветя живота си в
служба на Бога и хората.
С много мисли, молитви и с голяма благодарност към Бог,
Света Дева Мария, Конгрегацията и Вас-приятелите и
познатите.
Катя Йосифова
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“Любовта е като огън,
ако не се поддържа угасва”
Една странна болест започнала да се
разпространява по целия свят. Тези, които бяха засегнати от
тази болест, забелязваха, че тяхното сърце ставаше все помалко. Губеха сили и радост. Желаеха да останат в леглото.
Лекарите не можеха да обяснят тази болест. Предписваха много
лекарства, но не успяваха да излекуват болестта. Някои
опитваха да присадят сърце. Също и новото сърце, вече
присадено, започваше да става малко. Не знаеха наистина какво
да правят. В същото време, болестта се разпространяваше все
повече. Болниците бяха пълни и постоянно идваха нови болни.
Накратко, почти всички се разболяха от сърце и оставаха на
легло, чакайки края си. Имаше един човек, обаче, който
обратно на другите, имаше едно голямо сърце. Едно сърце поголямо от нормалното. Затова се посветил да лекува болните.
Когато хващаше ръката на болния и се усмихваше, неговото
болно сърце започваше да расте. И когато го оставяше, сърцето
спираше да расте. Откри веднага това, което другите не успяха
да открият. Тази странна болест, която свиваше сърцето, беше
провокирана от липса на любов. Пристъпил към действие,
започнал да лекува болен след болен, вземайки ръката му и се
усмихваше.
Когато неговото сърце ставаше достатъчно голямо да обича,
болният можеше да стане и да помага да се излекуват и другите
болни.
Новото лекарство, непознато за другите, се разпространи
веднага в целия свят. От всички страни започнаха да идват хора
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с големи сърца. Всички бяха излекувани, и тяхното сърце
започна да бие със сила. От тогава никой не беше засегнат от
тази странна болест. Достатъчно беше да се хванат за ръце и да
се усмихнат.
Тази странна болест я има още в света.
Ти от коя страна си? На болния или на този, който лекува?
Твоето сърце какво е?
Направи така, че да имаш едно голямо сърце.....
Сестра Терезита

На 16 октомври Светия Отец Йоан
Павел ІІ ще навърши 25 години от както
бе избран за Папа. Нашата енория иска
да празнува с него и да благодарим на
Бог за този голям дар. Светата
Евхаристия
ще бъде отслужена в
нашата църква четвъртък 16 октомври в
10.00ч.

11 септември 2003 Петра Матеева Макавеева
21 септември 2003 Анастасия Кирова Димитрова
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2.Не изговаряй напразно името на
Господа твоя Бог.
Да говорим за Бог и с Бог с голямо уважение.
• Да уважаваме хората
• Нещата
• Местата посветени на Господа
Втората заповед забранява злоупотребата с Божието
име, т.е. всяка неподходяща употреба на Божието
име, на името на Исус Христос, на Дева Мария и на
всички светци.
Обещанията, дадени на ближния в името на Бога, залагат
Божията чест, истинност и авторитет. Те трябва да бъдат
спазвани, по право да им изневерним, означава да
злоупотребим с Божието име и в известен смисъл да направим
от Бога лъжец.
Богохулството се противопоставя пряко на
втората заповед. То се състои в това да
изричаш против Бога - вътрешно и
външно - думи на омраза, на упрек,
предизвикателство, да злословиш против
Бога да не се отнасяш с уважение към
Него в намеренията си, да злоупотребяваш с Божието име.
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3. Зачитай седмия ден и празниците.
“Пази съботния ден, за да го осветиш” (Втор.
5, 12).
“А седмия ден е събота, почивка, посветена
Господу” (Изх. 31, 15).
Съботата, която представлява завършек на
първото сътворение, е вместена в неделята,
която напомня новото сътворение, посветено
на Възкресение Христово. Църквата празнува
деня на Възкресение Христово - ден който
справедливо е наречен Господен ден или неделя.
Неделята трябва да бъде зачитана в цялата Църква като славен
задължителен празник. “В неделя и другите задължителни
празнични дни верните трябва да участват в Литургията”.
В неделя и в другите задължителни празници верните трябва да
се въздържат от работа и дейности, които възпрепятстват
почитанието, дължимо на Бога. радостта, присъща на
Господния ден или подходящата почивка за духа и тялото.
Установяването на неделята допринася
всички да се ползват от време на почивка и
достатъчно свободно време, което да им
позволява да се отдават на семеен,
културен, социален и религиозен.живот.
Всеки християнин трябва да избягва да
налага без нужда на ближния си това, което би му попречило да
спази Господния ден.
Сестра Йола
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(2 - продължава от миналия брой)
Всичко започва с биене на камбаните
Ако някой ме попита: “С какво започва
евхаристичната служба?” Отговарям на драго
сърце: “Със звъна на камбаните”.
Камбаните са гласът Божий, който зове мъжете и жените, които
вярват в Него да се срещнат с Него. Това е гласът на Отца,
който кани чедата си на трапезата.
Всички са поканени. Има място за всички на празника, който
Бог дава.
Бог не крещи, когато зове, не заплашва. Бог е въздържан и
мил… като звъна на камбаните си. Уважава свободата на всеки.
Бог не обича да отиваме на литургия, защото е задължително, а
желае да ходим защото го обичаме, защото се чувстваме добре
с Него, доволни сме да говорим с Него и да застанем на
Неговата трапеза.
Камбаните са първите Божии Думи.
След като сме чули гласа на Отца, който ни е призовал с
биенето на камбаните, отново се срещаме с братята, за да
влезем в общение с тях.
Да видим на кратко значението на това общение.
Знака на кръста
Толкова често правим този знак по навик и произнасяме думите
“В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.” Така
повърхностно, че почти забравяме какво изразяват.
Знакът на кръста ни напомня нашето кръщение, защото бяхме
кръстени точно с тези думи. Този знак на кръста е станал
сърцето, което тупти в живота ни, чувствителността която
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поощрява нашия избор, ума с който разбираме реалността,
силата, която ни позволява да подобрим отношенията между
нас, светлината, която осветлява връзката с всички твари.
Нищо от нас човешко и християнско не трябва да убягва от
тайната на кръста.
Пресветата Троица е началото на нашия живот, извор на
човешката плодотворност и целта на цялата ни история.
Човешкото известява чрез себе си голямата нужда да се влезе в
общение с извора на живота. Отец, Син и Свети Дух, и чрез тях
както с тях и с братята, за да се преживее това общение е било
посято в неговия дух, за да се развие неотразимото дело на
единство. Такова богатство въодушевява всяко наше служение,
което цялото е огряно от Кръста на Господа.
Да се съберем
Християнинът е “общителен”, защото е жив образ на
Пресветата Троица: Той не живее повече сам, тъй като който е
в Христос, е с всички братя, дори и тялом да са отдалечени.
Нашият вярващ дух трепти от непрестанна загриженост за
обединение, защото известява крайната необходимост да
въплъти в ежедневния си живот дара на Божествения и да ни
направи съпричастни братя.
Когато се срещаме отново в “Църквата” изживяваме
обединението в името на Господа, защото всички сме били
обърнати от слушането на Словото Божие, което ни е въвело в
евангелския ред на живота в плодовитостта на вярата, която е
основа на Христовото господство в силата на надеждата, която
живее от неизразимото действие на Светия Дух, в жизнеността
на любовта, която Отец е влял в нашите сърца.
Нашето присъствие вдишва божественото тъй като духът е
върху нас. В центъра е Христос, който действа за прославянето
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не забравяйте нашия храмов празник ! очакваме ви !
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на Отца.
Ние сме знака на Църквата, на истината, на
Божествеността, смисъл, когато се срещаме отново в
името Господне и сме призовани да дадем
пространство на неговия Дух, на неговото Слово, на
Пасхата му, на поръчението му.
Радостта от нашето събиране е тази да съзерцаваме
Разпнатия, да преживяваме така, че нашето присъствие
да бъде “Кръста на Христос”, върху който живеем,
съществуваме и работим.
Хората, които идват на Църква не застават един до
друг безразлични, те идват за да станат едно тяло,
което е знак на Църквата на Исус Христос. Жестовете,
които ние правим на пример: песента, знакът на кръста
ни помагат да осъзнаем, че сме братя и сестри в Бога и
че сме дошли на църква за да направим нещо общо,
едно общо действие.
Сестра Йола

