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Брой 25 - март 2004

новини от енория
“Св. Павел от Кръста”
ул. Еп. Босилков, 14 - Русе

Тел.: 082 / 228188     GSM: 098 / 285419     E-Mail: enoria_russe@yahoo.it

“По силата на апостолското Предание, Църквата празнува
Пасхалната Тайна, която води началото си още от времето на
Възкресението на Христос, всеки осми ден, който с право е
наречен „ден Господен" или неделя". Денят „на Възкресението
на Христос е едновременно „първият ден на седмицата",
спомен за първия ден на сътворението, и „осмият ден", в който
Христос след своя „отдих" през Великата събота, открива Деня,
който „е Господ сътворил", „деня безвечерен". „Вечерята на
Господа" е неговият център, защото точно на тази вечеря
цялата общност на вярващите посреща възкръсналия Господ,
Който ги кани на Своята трапеза.
Неделята е най-важният ден на литургичното събиране, в който
вярващите се събират седмично, та „като слушат Божието
Слово и вземат участие в Евхаристията, да си спомнят
страданието, Възкресението и славата на Господа Исуса,
отдавайки благодарност на Бога, Който ги възроди за една жива
надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите".
Всяка седмица, в деня, наречен „Господен", тя възпоменава
Възкресението на Господа, което чества още веднъж годишно,
когато тържествено чества и преблаженото Страдание на
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Пасхата.
Ето защо Пасхата не е просто един празник между другите: тя е
“празникът на празниците”, “тържество на тържествата”, както
Евхаристията е “Тайнство на тайнствата” (Великото Тайство).
Свети Атанасий я нарича “Великата неделя”, както Светата
седмица се нарича в източната традиция “Великата седмица”.
Когато Църквата отслужва тайната на Христос, се произнася
една особена дума в молитвата: “Днес!” като отзвук от
молитвата, на която я научи нейният Господ, и на призива на
Светия Дух. Това “днес” на живия Бог, където човекът е
призван да влезе, е “Часът” на Исусовата Пасха, която отива
отвъд цялата история и същевременно я води.
Литургията е “действие” на целия Христос, за това се отслужва
от цялата общност, Тялото на Христос, съединено със своята
Глава. Литургичните действия не са частни действия, а
отслужвания на Църквата, която е “тайнство на единството”,
тоест светият народ, обединен и организиран под
ръководството на епископите.
Литургичното събиране е общността на кръстените, които “чрез
възраждането и помазанието на Светия Дух биват посветени в
духовния дом и светото свещенство, за да могат да принасят в
духовни жертви всички човешки дела”. Това общо свещенство
е Свещенството на единствения Свещеник Христос, споделено
от всички Негови членове: “Майката Църква силно желае
всички вярващи да бъдат доведени до пълно, съзнателно и
активно участие в литургийните чествания, което се изисква от
самото естество на литургията и което е право и задължение на
християнския народ като “род избран, царствено свещенство,
народ свет, люде придобити” (1Птр 2,9), по силата на
Кръщението.” (ІІ Ватикански Събор, Sacrosanctum Concilium, 14).
Обяснението за Великата Седмица, което ви представям и ще
намерите в следващите страници, има за целта пълното,
съзнателно и активно участие в литургийните чествания от
всички нас.

Отец Валтер
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започва с неделята на Връбница и
свършва с Великден. Това е
последната седмица на постното
време и през нея цялото наше

очакване и нашето участие стават още по-силни, особено през
дните на Светото Пасхално Тридневие. Различни моменти ще
изживеем през тази Велика Седмица, които са свързани един с
друг, както са халките на веригата.
“Ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем. Ако търпим, с
Него ще и царуваме”. (2Тм 2,11-12)
Може да бъде за нас покана, за да изживеем Пасхалната Тайна
в напълно.

Преди всичко, тогава, да се запознаем с програмата за Великата
Седмица и часовете на службите, в които сме поканени да
вземем участие.

Неделя 4 април в 10.00 ч. Връбница

Сряда 7 април в 16.00ч. Литургия за осветяване на
светите масла

Четвъртък 8 април в 19.00ч. Литургия за Тайната Вечеря

Петък 9 април в 18.30ч. Честване Страданието Господне

Събота 10 април в 23.00ч Възкресение Христово
(през светата нощ)

Неделя 11 април в 10.00 ч. Възкресение Христово
(през светия деня)
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е първия ден на Светата Седмица. В
този ден Църквата помни Иус
Христос, който влиза в Йерусалим

за да изпълни своята Пасхална Тайна. Тази неделя ни показва
две аспекта: първият аспект, нашият Господ, който е
привестван от народа и от учениците и втори аспект е същият
Исус, който е изостанен от приятелите и от народа, е арестуван,
разпнат и убит.
Тълпата викат в същия ден отначало “Осанна”, а по-късно
“Разпни го”: това приемане и отхвтрляне от тълпата на Исус ни
показва, това което е контраста, който в цялата история до днес
е живял, живее и ще живее личността на Исус Христос. И ние
често търсим Бог само когато имаме нужда от нещо и веднага
го забравяме, го оставяме сам.
Службата започва в двора на църквата, където вярващите се
събират, за да изживеят първия момент на този ден. С клонки в
ръце ние следваме и славословяме Исус, който признаваме като
наш Цар и Месия. Ето значението на тези клонки, които после
през цялата година можем да ги сложим до Кръста в нашия
дом, за да ни припомнят този ден и това събитие.
Вторият момент, след шествието до църквата е Светата
Евхаристия, през която четивата ни водят да размишляваме
върху осъждането на Исус и смъртта му над Кръста.
Исусовата смърт свидетелства Божията любов към нас.
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е деня, в който се служи литургията
за осветяване на светите масла,
които ще бъдат употребявани през
тази година за тайнствата на

Кръщението, Кризманието, Помазването на болните и
Свещенството.
В тази литургия вземат участие в катедралите на епархиите си
всички свещеници около своя Епископ.
Мисията на спасението, поверена от Отца на Неговия въплътен
Син, се предава на апостолите и от тях на техните наследници:
те приемат Светия Дух на Исус, за да действат от Негово име и
в Негово лице. Така ръкоположеният служител е
сакраменталната връзка, която свързва литургичното действие с
това, което са казали и направили апостолите, и чрез тях с това,
което каза и направи Христос, извор и основа на тайнствата.
През времето на тази Света Евхаристия, свещениците
подновяват свещеническите обещания, по аналогия с
кръщелните задължения, които всички вярващи ще подновя по
време на Нощната Пасхална Литургия.
Христос, Първосвещеник и единствен посредник, направи от
Църквата “пред Бога и Своя Отец царе и свещеници”. Цялата
общност от вярващи като такава е свещеническа. Верните
упражняват своето кръщелно свещеничество чрез участието си,
всеки според собственото си призвание, в мисията на Христос,
Свещеник, Пророк, Цар. Чрез тайнствата на Кръщението и
Миропомазването верните са “осветени, за да бъдат ... едно
свято”
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* Четирите свещи
♦
♦ Много тъжна третета свещ казала “Аз съм любов. Нямам

сила да горея повече. Хора не ме искат и не ме разбират.
Мразят най-вече тези, които ги обичат, тоест блиските си”
и не чакайки дълго и тази свещ угазна

♦ Въднеж.. До стаята влазло едно дете и видяла трите
угазени свещи. Уплашено повикало “какво правите!
Трябва да горите, стахувам се от тъмнина!” и заплакало

♦ Вълнувана четвъртата свещ казала “не се страуувай и не
плачи! Докато горея аз винаги ще можем да запалим
другите три свещи: аз съм надеждата”

♦ С влъскави и пълни с сълзи очи детето взело свещта и
запалило трите останали (свещи)

♦ Нека никога нашите сърца не угазва надеждата...
♦ ...и всеки от нас както това дете да бъде инструментът,

способен да разпали с надеждата си врярата мира и
любовта!!!

е първия ден на Пасхалното
Тридневие (от четвъртък вечер до
неделя вечер), връх на Великата
Седмица, в който Църквата помни и

живее основното събитие на нашето спасение. В този ден,
преди да бъде арестуван, Исус иска да празнува празник Пасха
с апостолите и по време на тази Тайна Вечеря, Той установи
Евхаристията: “това е моето Тяло... Това е моята Кръв...
Правете това за мой спомен”. Господ Исус е искал да остане
постоянно с нас в Евхаристията: литургията на Велики
Четвъртък ни открива Христос жив между нас.
Цялата общност живее три аспекта през този ден:
♦ Служението като характеристика на христянския живот в

Църквата, в семейството, в училището или на работа.
Исус измива краката на апостолите и каза: “И тъй, ако Аз,
Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да
умивате нозете един другиму.  Защото ви дадох пример,
да правите и вие същото, каквото Аз ви направих.

♦ Братството: тази е Господня Вечеря, на която сме
покананени от Исус да вземем участие в Неговата Пасха,
като членове на Неговото семейство, на Неговото Тяло,
като братя и сестри помежду си нас: “Той седна на
трапезата, и дванайсетте апостоли с Него, и им рече: от
сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам”

♦ Вярата в присъствието на Исус в Евхаристията:
Тайната Вечеря продължава с обожаването на Тялото
Христово, оценявайки този Велик Дар, който Исус е
оставил за нас. Аз съм с вас през всички дни до свършека
на света.
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в този ден Църквата служи
Страданието Господне, което
намира връх в приемането от Исус
на несправедливата присъда и на

смъртта на кръста като велико изпълнение на Божията Любов
към човечеството. Във вярността на Сина към Отца, и
солидарността към братята, Исус избира най-благородната
постъпка: “Никой няма любов по-голяма от тая, да положи
душата си за своите приятели”.
Днес е денят на пълен пост, от всичко онова, което ни отвлича
вниманието от това велико Събитие.
Този ден, не е ден на печал, но по-скоро на съзерцание на
Исусовото Страдание като любовно признание от Бога към нас.
В този ден, в който “ще ни отнемат младоженеца”. Църквата не
служи Светата Евхаристия, но размишлиава върху разказа за
Страданието на Исус от Евангелието на Свети Йоан.
Христовата жертва е единствена по рода си, обхващайки и
надминавайки всички жертви. Жертването е преди всичко дар
на самия Бог Отец: Отец отдава Своя Син, за да ни помири със
Себе Си. Същевременно жертвата е приношение на Сина Божи,
станал човек, Който покорно и с любов принася Своя живот на
Отца чрез Светия Дух, за да поправи нашето неподчинение.
Чрез Своето пресвято страдание върху дървото на Кръста Той
ни заслужи оправданието, подчертавайки уникалния характер
на жертвоприношението на Христос като „причина за вечното
спасение. И Църквата почита Кръста, възпявайки: “Здравей, о,
Кръст, единствена надежда наша!”
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е денят на тишината и на
очакването... Нашия Господ Исус
Христос е погребан... “По Божията
благодат Той вкуси смърт за

всички” (Ев 2,9). В Своя спасителен замисъл Бог нареди
Неговият Син не само да умре за нашите грехове (1Кор 15,3),
но също да “вкуси смъртта”,което ще рече да узнае състоянието
на смърт, при което душата Му се отделя от тялото за времето
от момента, когато издъхва на Кръста, до момента, когато
възкръсва. Състоянието на Христовата смърт е тайната на гроба
и слизането в ада. Това е тайната на Великата Събота, когато
Христос, положен в гроба, показва големия съботен покой на
Бога, след като е извършено спасението на хората, което
умиротворява целия свят.
Исус вкуси смъртта за всеки човек. Синът Божи, станал човек, е
наистина Онзи, който умря и бе погребан.
Но и в този ден Исус изпълни мисията си:
“И на мъртвите беше благовестено...” (1 Птр. 4,6).
Слизането в ада е изпълване до краен предел на евангелската
вест за спасението. То е последният етап в месианската мисия
на Исус, съкратен във времето, но безкрайно голям в реалното
си значение на разпространение на изкупителното дело към
всички хора от всички времена и пространства, защото всички,
които бяха спасени, станаха участници в Изкуплението.
Следователно Христос слезе в недрата на смъртта, за да “чуят
мъртвите гласа на Сина Божи и като чуят, да оживеят" (Йо
5,25). Исус, “Началникът на живота”, обезсили чрез своята
смърт “оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола”.
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е нощта, която днес по целия свят
отделя вярващите в Христа от
пороците на света и от мрака на
греховете, възвръща към благодатта

и причислява към светците. Тази е нощта , в която, след като
строши веригите на смъртта, Христос като победител излезе от
ада. Светлината на Христа, славно въскръсналия, прогонва
мрака от сърцето и душата.
В това Бдение, център на всички Бдения, са предложени 9
четива, а именно 7 от Стария Завет и 2 от Новия Завет, чрез
които прекосяваме Историята на Спасението от сътворението
до Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Неговото
Възкресение е нашето Възкресение. Тази Свята Нощ е най-
удобното време, през което могат да бъдат кръстени деца и
възрастни.
“И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците,
Бог изпълни за нас, техни чеда, като възкреси Исуса” (Деян. 13,
32-33). Възкресението на Исус е върховната истина на нашата
вяра в Христос, вярвана и претворявана в живота като самата
истина от първата християнска общност, предавана като
основна истина от Преданието, установена от документите на
Новия Завет, проповядвана заедно с Кръста като съществена
част на Пасхалната тайна и тайната на Кръста:

Христос воскресе из мертвих,
смертию смерть поправ

и сущим во гробех живот даровав.
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Не кради, но работи честно

Трябва да се работи, за да имаме, нужното за да живеем.

Седмата заповед: “Не кради” осъжда всяка форма на
несправедливост, тоест кражба, потискането на бедните,
измамата. Тази заповед защитава правилата на всеки човек, за
да има правилнат част на нещата по земята.
Против тази заповед са тези, които не плащат
собствените си дългове и собственици, които не
плащат на работниците си за работата, онези
които мамят другите и онези, които разполагат с
фалшиви пари.

Започва се в начало да се крадат малки неща, после все повече
и повече, докато се превърнем в крадци!

Това, което се печели несправедливо, от кражба не ни
принадлежи.
Бог иска да уважаваме това, което принадлежи на другите, а не
да го унишожаваме. Трябва да върнем това, което сме
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откраднали от другите и ако сме взели
нещо на заем, книги пари или други неща,
трябва да ги върнем!
Трябва да внимаваме за нещата на другите,
да не ги унишожаваме. На пример горите,
ливадите, градовете, селата,  училищата. Повече, трябва да
пазим и да се грижим за нещата, които са общи за всички нас.
Християните са повикани от Исус, за да живеят с простота и да
бъдат бедни като Него, за да се поверят изцяло на богатството
на Царството небесно. Тази заповед ни учи да обичаме труда и
хората.

Не пожелавай нещата на другите, но остави на другите това
което е тяхното.

Вижте, Бог не казва само не кради, но също и не пожелавай,
защото кражбата започва от сърцето. Първо аз харесвам едно
нещо после го вземам. Ето защо Бог ни казва да не желаем в
сърцето си нещата на другите, да премахнем веднага това
желание, защото кражбата започва именно в сърцето.

Да уважаваме нещата на брат си е начало, за да достигнем да го
уважаваме. Колкото повече обичаш ближния си, толкова повече
той ще ти даде да ползваш неговото.
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Нашият живот трябва да прилича на живота на
Исус и тогава не трябва да бъдат чисти и добри
само нашите дела, но също и нашите желания.

Десетата Божия заповед иска да ни покаже опасността да бъдем
завистливи и да виждаме ближния си като наш враг.

“Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не
завижда, любовта се не
превъзнася, не се гордее, всичко
извинява, на всичко вярва, на
всичко се надява, всичко
претърпява”. 1Кор. 13, 4.7

“Бъдете един към други нежни с братска любов; преваряйте се
в почит един към други. Радвайте се с ония, които се радват, и
плачете с ония, които плачат”. Рим.12,10.15

Сестра Йола
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Християнската надежда се открива още
отначало в проповедта на Исус, при
огласяване на блаженствата. Блаженствата,

възвисяват надеждата ни към небето като към нова обетована
земя; те очертават нейния път през изпитанията, които очакват
Христовите ученици. Но чрез заслугите на Исус Христос и
Страданието Му, Бог ни пази в надеждата, която не посрамя
(Рим. 5, 5). Надеждата е “за душата ни като непоклатима и яка
котва, която влиза ... най-вътре зад завесата, където Иисус влезе
предтеча за нас” (Евр 6,19-20). Тя е също оръжие, което ни
предпазва в битката за спасението: “Като наденем бронята на
вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение” (1Сол.
5,8). Тя ни доставя радост дори и в изпитанията: “Бъдете
радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи” (Рим 12,
12). Тя се изразява и се подхранва в молитвата, по-специално в
“Отче наш”, обобщение на всичко, в което надеждата ни кара
да вярваме. Следователно ние можем да се надяваме на
небесната слава, обещана от Бога на онези, които Го обичат и
изпълняват волята Му. При всички обстоятелства всеки трябва
да се надява с Божията благодат и “който изтърпи докрай, ще
бъде спасен” и ще получи небесната радост като вечна награда
от Бога за добрите дела, извършени с Христовата благодат. С
надежда Църквата се моли “да се спасят всички човеци” (1Тим.
2,4). Тя се стреми да бъде съединена с Христос, нейния Съпруг
в небесната слава.
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Никой не знаеше кога този човек беше дошъл в
града. Изглеждаше, че винаги е бил там, върху
тротоара, на най-оживената улица, тази с

магазините, с ресторантите, с елегантните кина, за вечерните
разходки, за срещите на влюбените. Коленичил на земята, с
цветни тебешири рисуваше ангели и прекрасни пейзажи,
изпълнени със слънце, щастливи деца, цветя, които разцъфваха
и мечти за свобода. От дълго време хората от града бяха
привикнали с човека. Някои хвърляха монети върху рисунките
му. Други пък се спираха и говореха. Говореха му за своите
проблеми, за надеждите си, говореха му за своите деца, за най-
малкия, който искаше още да спи в малкото легло и за по-
големия, който не знаеше кой факултет да избере, защото
бъдещето е трудно да се предвиди.
Човекът слушаше. Слушаше много и говореше малко. Един ден
човекът започна да прибира своите неща, за да замине.
Наобиколиха го всички и го гледаха. Гледаха го и чакаха.
“Остави ни нещо. За да си спомняме...”
Човекът показваше своите протегнати ръце, какво можеше да
даде? Но хората го заобиколиха и чакаха. Тогава човекът
извади от раничката своите тебешири от всички цветове, онези
които му служеха, за да рисува ангелите, цветята и мечтите, и
ги предостави на хората, даде на всички по едно късче от
цветните тебешири, после без да каже и дума замина.
Какво направиха хората с цветните тебешири? Някои ги
сложиха в рамка, други ги занесоха в градския музей за
модерно изкуство, трети ги сложиха в една кутия, на
болшинството не го забравиха.
Дойде един човек Исус, и остави и на теб също възможността
да оцветиш света, за да стане по-красив животът на братята ти.
Ти какво направи с твоите тебешири?

Сестра Терезита
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“Бог дарява живота. Всяко живо същество
получава живот от Него. Дните на нашия
живот са седемдесет години, а при по-голяма

сила - осемдесет години; а най-доброто време от тях е труд и
болест. По-голямата част от живота е мъка и дълбока скръб.
Както бързо лети птицата, така преминава и той”. (Псалм 89,10)
Аз бих добавила, че животът не е само труд и болест и
всекидневна борба, но и частичката радост, която откриваш в
усмивката на човека до теб… или поне за мен това беше
срещата на младежите.
В България събитието се проведе на 13 март тази година в
манастира на Сестрите Евхаристинки в София. По време на
тази среща участие взеха младежите от всички католически
енории от страната, наброяващи около 300 души, като само
младежи от Северната епархия наброяваха около 250. С нас
естествено бяха отец Валтер и сестра Йола, които
допълнително повдигаха настроението ни, че се събираме
заедно. Срещата олицетворяваше Кръстният път на Христос до
Голгота и вярвам, че за всеки един от нас, младежите, този
“път” се е превърнал в символ на благоволение и милосърдие;
надеждата, че по този начин можем да се приближим до
Господ, както и да станем по-добри. Доброволци раздаваха
брошури на младежите, за да почетем Дева Мария и
блаженството, че ни е дарила Светия Отец. Кръстът,
благословен от Папа Йоан Павел II през 1983г, “поема своя
път” от Рим, за да обиколи петте континента и обедини всички
младежи по света. От нашата страна, той ще отпътува за
Албания, оттам за Сараево, за да можем отново да се срещнем
през август следващата година в Кьолн, Германия. По време на
срещата чухме благодарствените слова на много
свещенослужители, изразили истинската си радост и възторг от
това, че уважаваме и ценим пътят на спасението, който Христос
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е изминал. Узнахме за
петнайсетте стъпки, през
които Бог е преминал преди
да възкръсне от мъртвите: за
момента, в който е осъден на
смърт, за момента, в който
поема кръста на рамото си,
за времето, в което Исус
среща Майка си, за
Киренееца, който му помага,

за момента, в който умира на Кръста…
Действително, беше вълнуващо да съпреживеем, помълчим и
походим, за да почувстваме това, което Господ е преживял, за
да можем да се докоснем до Него и да усетим Неговото
присъствие. Тази среща даде повод за размишление - за
страданието, за духовният път, за ценностите, изпитанията и
грешките в живота, за търпението и голямата сила да
прощаваме, за усъвършенстването… и най-вече, затова, че Бог
отново бе с нас.
И както един от свещениците се обърна към нас, младежите,
така и аз се обръщам към всички вас: “Отделяйте няколко
минути от всеки ден, за да благодарите на Господ, че ви има и,
че Той е с вас. Замислете се за живота си, за всички хора по
света, за обединението ни и общото благоденствие и не
забравяйте най-важното:
когато видиш иконата на Небесната царица, въздай
благодарност, задето е родила, отгледала и възпитала
Избавителя на света.

Розалия Кръстева


