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"Оболо за Свети Петър" така се нарича
финансовата помощ, която вярващите дават на
Светия Отец, като знак в отговор на
многобройните нужди на универсалната Църква и за
дейностите на нуждаещите се. Тя се роди заедно с
християнската практика за материално подпомагане на онези,
които имат мисия да разпространяват Евангелието, за да могат
да се отдадат изцяло на тяхната служба.
Тази, както всички останали практики, много често се е
променяла през вековете, докато накрая е благословена от Папа
Пий IX с Енцикликата на 5 август 1871 г.
В началото на своя Понтификат Папа Йоан Павел II показа
основния критерий и сложил началото на тази историческата
практика "оболо".
Първото основание е, поддръжката на Апостолическия
Престол. Това трябва да бъде спонтанно дарение от католиците
от цял свят, както и от други хора с добра воля. Това отговаря
на традицията, която черпи своя извор от Евангелието “и в тая
къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото
работникът заслужава своята заплата” (Лк 10,7), и от ученията
на Апостолите: “Ако ние сме посеяли у вас духовното, много
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ли е, ако пожънем у вас телесното? (1Кор 9,11). (от Писмо на
Кардинала, Секретар на Ватикана, 20 ноември 1982г.
Даренията на вярващите за Светия Отец са предназначени за
църковни дейности, както и за хуманитарни инициативи и
социални проекти, също така и за издръжка на дейността на
Светия Престол.
"Вие забелязвате, че нуждите на Апостолата растат все повече,
нуждите на Църковните Общности и по специално в земята на
мисията, молбите за помощ, които пристигат от различни
националности от отделни личности или от отделни семейства,
които живеят в лоши икономически условия.
Много хора очакват от Светия Престол една подкрепа, която
често не могат да намерят другаде.
В тази светлина "оболо" е истинското участие в
евангелизацията на народите, особено, когато приемаме
смисъла и значимостта му като че споделяме на практика
грижите на универсалната Църква.
(Йоан Павел II на 28 февруари 2003г. в Купола Свети Петър)
Светият Отец, като Пастир на цялата Църква, се грижи и за
материалното състояние на нуждаещите се Епархии,
манастири, както и за вярващите в големи затруднения (бедни
деца, възрастни, емигранти, пострадали от войната и други
природни бедствия, отделни помощи за Епископи на Епархии в
нужда, за католическо възпитание, помощ за бежанци и
емигранти и др.)
Да помогнем на Светия Отец да помага!
Твоята помощ дори и малка е важна!
Тази практика е разпространена вече в целия свят, чрез
различните дарения, които са събирани на 29 юни - празника на
Св.Св.Петър и Павел, от Епископа и са изпращани на Светия
Престол, като знак на нашето уважение към Светия Отец и
помощта за неговата дейност в света!
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След падането на Берлинската Стена заедно със
свободата Църквата е получила “в наследство”
от онези тъмни времена и сгради, които въобще
не бяха в добро състояние: църквите и
енорийските сгради (ползвани през комунистическо време или
върнати от Държавата през тези години) всички са имали нужда
поне от ремонти а някъде изцяло от нов строеж. Две църкви са
рухнали (Брегаре и Варна), две са в опасно състояние
(Трънчовица и Гостиля). Усилията на нашия Епископ, монс.
Петко, заедно със свещениците доведоха до няколко добри
резултата. През тези години беше построена новата църква в
Свищов (вече благословена през 2002г) и енорийската сграда е
почти готова, в която има помещения да приемем младежите,
които се чувстват повикани от Бога, за да станат свещеници; в
Плевен преди три години започна строежа на църква и
енорийската сграда; завършиха вече ремонтите в двете църкви
в Белене, в църквата в Ореш, в Малчика, в Бърдарски Геран. В
Габрово беше купена една сграда, където от няколко години
могат да се събират католиците в неделя и на празници за
светата Евхаристия и лека-полека са започнали ремонтите. Във
Варна сградата, където има и хубава и голяма зала за Светите
Литургии, от миналата година са започнали ремонти, за да има
приемни стаи за различни дейности. По същия начин можем да
говорим и за енорийските домове, много от тях през тези
години са имали ремонти. И също сестрите и отците, нямайки
повече манастири в нашата епархия, през тези години са
търсили начин да ремонтират или да купуват къщи, където
могат да живеят и да изпълняват мисията си и да приемат
онези, които са поканени от Бога да оставят всичко и да следват
Исус.
Работейки за Бога и за бъдещето на Църквата в България,
епископът, свещениците и сестрите, с не малко усилия,
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извършиха
или
поне
започнаха
строежи
и
ремонти,
за
да
има
помещения и църкви, където
можем заедно с Божия народ
да служим и да развиваме
пасторалните дейности, за да
укрепим нашата вяра.
Понякога това е било полесно, понякога по-трудно и
още работите не са завършени и са спрени, поради липса на
средства.
Епископът, свещениците и сестрите с големи жертви, които
често не им дават спокойствие, гледайки само за доброто на
Църквата и нейните нужди, продължават да работят за нея.
Преди няколко месеца, ходих няколко дни в Държавния Архив,
за да търся стари документи. Много ми беше интересно да
намеря писмата и писания на монс. Ипполит Агосто, епископ в
нашата Епархия от 1883 до 1893г, който е започнал строежа на
нашата катедрала в Русе “Св. Павел от Кръста” (12 октомври
1890г). От неговите писма можем да разберем колко му е било
трудно и колко мъки е изпитал защото нямало достатъчно
средства, за да извърши това дело. Но благодаря на него и на
епископ Дулсе днес ние имаме тази хубава църква, в която
можем да се срещаме, за да славим Бога.
Един важен въпрос за нашата общност остава: енорийската
сграда, която е до църквата
и наистина е в опасно
състояние и в която
помещенията
са
недостатъчни за нашите
дейности.
Заедно
с
епископа преди две години
започнахме да мислим за
новата сграда и да търсим
фонд, който е нужен за
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строежа, който не се намира лесно, но решихме да започнем.
Докъде ще стигнем не знаем, но ако не започнем, никога няма
да завършим! Скоро старата сграда ще бъде съборена и ще
започнем нов строеж.
Вече преместихме мебелите, масите, столовете и т.н. Животът
на енорията ще продължи и дори да е трудно.
Планиран е най-бързо да бъде направен груб строеж и после за
интериора, лека-полека според възможностите, които ще
имаме.
Това не означава, че ще спрем нашите дейности, но напротив те
ще продължават, но с цената на повече жертви от всеки от нас.
Понякога хората, особено онези, които нямат нищо общо с
Църквата и вярата, мислят, че Католическата Църква е богата и
Папата изпраща парите на всички!!! Обаче нещата са много
различни и можем да кажем, че всяка енория трябва да бъде на
самоиздръжка и да търси начин да помага за мисията на цялата
Църква.
В Божията Църква никой не работи само за себе си, но преди
всичко за другите.
Точно преди няколко дни Видинският Митрополит Дометиан
ми подари брошура на неговата епархия и там прочетох това
заглавие: “вечният Дунав тече, храмът видинскии остава”. Да
бъдат тези думи валидни и за нас: “вечният Дунав тече, храмът
русенский остава”. Да не бъде този строеж една сграда
създадена само от тухли и цимент, но една жива сграда
създадена от всички енориаши: “и вие сами, като живи камъни,
съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да
принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса
Христа” (1Птр 2,5).
Отец Валтер

25 май 2004

Марко Стоянов Монев
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В “Pacem in terris” (Мир на земята) (11 април
1963г) Папа Йоан ХХІІІ писа, че влизането на жената в
политическия живот и нуждата от признание на нейните
права и почитания в семейството и в общността е една от
характеристите за гражданското развитие на нашата епоха.
Йоан ХХІІІ показа, че в страните с християнска традиция
еманципацията на жените върви по-бързо от колкото в
другите страни. Миналият месец октомври върху темата за
мястото на жените в общността и в Църквата
организирахме в нашата енория кръгла маса, за която
издадохме в месец февруари книжката с докладите на
лекторите, които взеха участие и която вие получихте с
нашия бюлетин. В продължение на това слово, което привлече
голям интерес, искаме да поговорим за темата
“свещенството и жената”, и накракто да покажем
позицията на християнските Църкви с помощ на отец Стефан
и отец Дирайр.
- Тази тема вдигна голям шум, особено от както някои
евангелистки (протестантски) Църкви ръкоположиха жени за
свещеници: в Холандия от 1958, лутеранската Църква в
Швеция от 1959. Днес вече от 267-те клонки от протестанската
Църква 80 разрешават ръкоположението на жените за
свещенство.
В отговор на тази ситуация, (която не е нова защото още в
първите векове на историята на Църквата няколко християнски
секти ръкоположиха жени но това нещо бе осъдено от Отците
на Църквата) особено в периода 1960-1980, доста документи са
били издадени от Светия Престол върху тази тема.
Църквата не различава мъж и жена в тяхното достойнство, но
признава различните задачи, които Бог дава на членовете на
Тялото Христово. Още от сътворението мъжът и жената са
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имали различни дарове от Бога: не можем да не споменем за
дара на майчинството, който Бог даде на жената. Никога и
никой мъж не може да роди дете! Но сега да видим върху какво
се основява канонът на Католическата Църка за свещенството:
“Само кръстен мъж може да получава свещеното
ръкополагане” (Кодекс на Каноническото Право, Канон 1024).
В Катехизиса на Католическата Църква (№ 1577), е писано:
“Господ Исус избра мъже, за да образува колегията на
дванадесетте апостоли и апостолите направиха същото, когато
избраха своите сътрудници, които щяха да наследят тяхното
задължение. Епископската колегия, с която свещениците са
обединени в Свещенство, прави присъстваща и до завръщането
на Христос колегията на Дванадесетте. Църквата се смята
обвързана с този избор на самия Господ. Ето защо
ръкополагането на жени не е възможно”. Въпросът е дали Исус
избра мъжете зависим от културата, която съществуваше в
Неговото време или не. Ясно е, че цялата мисия на Исус беше
освободена от всякаква зависимост. И също Неговото
отношение към жените е напълно свободно и често против
онова, което беше характерноза еврейската култура. Всеки
може да чете Евангелието и сам да разбира това: Мт 19,3; Мк
10,11-12; Йо 8,3-11; Йо 4,27; Лк 7,36-50; Лк 12,35-37 с Мт 25,113; Лк 18,1-8 с Лк 11,5-8; Лк 15,4-7 и Лк 8,10; Мк12,43; Мк 14,9
и т.н. Без да говорим за това, което е ролята на Блажената Дева
Мария в Историята на Спасението. В Лк 8,1-3 можем да
прочетем следното: “След това Той обхождаше градове и села,
като проповядваше и благовестеше царството Божие, и с Него
бяха дванайсетте, и някои жени, които Той бе излекувал от зли
духове и болести: Мария, наричана Магдалена, от която бяха
излезли седем бяса, и Йоана, жена на Хуза, домакин Иродов, и
Сусана, и много други, които Му услужваха с имотите си”.
Тогава е ясно, че никога Исус не е отстранявал жените, но за
всички Свои ученици Той е имал голяма грижа за тяхното
достойнство. Но в момента когато Той установява Тайнството
Евхаристия, Свещенството и Изповедта, поставя задачата да се
изпълнява това само от Дванайдесетте Апостоли. Той е искал
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да празнува Пасха в Тайната Вечеря само с тях (този празник
беше празник, на който по принцип вземат участие и децата и
жените). Ако Исус е искал да бъде само с Дванайсетте е защото
искаше да даде властта на тях да продължават вечно Неговия
жест в паметта Му. В сутринта на неделята след смъртта си
Исус се яви на жените, за да бъдат първите свидетели на
Възкресението Му и на тях каза да възвестяват апостолите. Но
възкръснал от мъртвите възложи на Дванайсетте властта да
прощават греховете. Ясно е, че това, което Католическата
Църква спазва не е собствен каприз, но е онова, което Исус е
заповядал.
Отец Валтер
Бог сътвори човека в два пола “мъж и жена ги сътвори” ( Бит. 1,
27). И всички, които са кръстени в Христа, са равни в Христа –
“няма мъжки пол , ни женски” (Гал. 3, 28). И мъжете и жените в
Църквата са призвани еднакво: “съграждайте от себе си
духовен дом, свето свещенство” (I Петр. 2, 5). И мъжете и
жените Агнецът “ни направи пред нашия Бог царе и
свещеници” (Откр. 5, 10). Защо тогава църковният клир е само
от мъжки пол? Има ли основание да се счита, че това е
пренебрежение и дискриминация спрямо жените? Могат ли да
се реализират в Църквата феминистките идеи за жени
свещеници?
В много протестантски деноминации това вече е факт. Жени са
обявени не само за свещеници, но дири за епископи. Това не
трябва да ни очудва, като се има предвид, че деноминациите,
възникнали на основата на Реформацията не само, че нямат
апостолско приемство, нито пък го считат за необходимо, но и
не признават Свещенството за св. таинство.
Нито идеята, нито практиката за жени свещеници са познати в
хилядолетната традиция както на старозаветната, така и на
новозаветната Църква. Има прецеденти само в някои
отхвърлени и осъдени от нея еретически практики, повлияни от
идолопоклонически
култове.
Такива
били
антидикомарианитите, отричащи девството на Св. Богородица
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и колиридианките, които били тяхна противоположност и
почитали Св. Дева Мария като бог. Несъстоятелността на тези
еретически учения сама по себе си се явява доказателство за
несъстоятелността на идеята жени да бъдат свещеници.
Какви са основанията Православната църква да не допуска
жени да бъдат ръкополагани в свещенически сан? В Свещеното
Писание понятията “епископ”, “презвитер”, “йерей”,
“свещеник” дори нямат граматически форми в женски род.
В старозаветните времена свещеник можел да бъде само този,
когото Бог е избрал, осветил и приближил до Себе Си, както
Аарон и неговото потомство (вж. Изх. 28, 1). Старозаветната
иерархия се състояла от три степени – първосвещеници,
свещеници и левити.
Тристепенна е свещеническата йерархия – епископи,
презвитери и дякони и в новозаветната Църква. В нея
единствен първосвещеник “навеки по чина Мелхиседеков” (Пс.
109, 4, Евр. 5, 6; 7, 17) е Богочовекът Иисус Христос. Тази
уникална свещеническа власт и достойнство нашият Господ
предаде на своите ученици, като ги направи апостоли. Чрез
Него те получиха благодатта на Светия Дух и властта и правото
да я предават на своите наследници и последователи. Те
ръкоположиха свои приемници, на които дадоха право и власт
да избират и ръкополагат други достойни продължители на
свещеническото служение. Именно в това се изразява св.
таинство Свещенство – неприкосновеното, непрекъснато,
ненакърнимо,
вечно
и
ненарушимо
свещеническото
достойнство, което произлиза единствено от Господ Иисус
Христос, да се предаде на апостолите и от тях на епископите и
свещениците. Епископът и свещеникът, които служат св.
Литургия представляват непосредствено Христа и затова се
молят към Него така: “удостой мене, грешния и недостоен Твой
раб, да Ти принеса тия дарове, защото Ти си, Който принасяш и
си принасян, Който приемаш и си раздаван”. И така, както
носителят на вечното първосвещенство е мъж, така и
свещениците, служещи от Негово име са мъже, за да се запази
съответствието. Защото в Божието домостроителство Христос е
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и“последният Адам... Господ от небето” (I Кор. 15, 45; 47), за да
може да стане наш Спасител.
Протопрезвитер Мадзунеас обръща внимание и на друго
съответствие като пише: “Отеческата роля на свещеника в
Църквата отразява ролята на Бог Отец в Светата Троица. Тази
роля не е възможно да бъде сменена с майчинска такава (на
женска личност), нито в християнското семейство, нито в
християнското общество. И двете роли, както мъжката, така и
женската са важни в Църквата, но не са взаимозаменяеми.”
В Апостолските постановления (IV в.) за ръкоположението на
жени се казва, че това е дело на “елинското (т. е. езическо)
безбожие”, а не “на Христова наредба”. И по-нататък
продължава: “Ако трябваше и кръщението да се извършва от
жени, тогава Господ щеше да бъде кръстен от собствената Си
майка, а не от Йоан Предтеча. И когато ни (апостолите)
изпращаше да кръщаваме, щеше да изпрати и жени със същата
задача. Никъде обаче Той не е заръчал, нито писмено е предал
такова нещо, тъй като много добре познава природата ни и
това, кое е прилично за самата практика, доколкото е създател и
законодател на тази природа.” Това е така, въпреки, че жените
Мироносци бяха тези, които първи видяха Христа веднага след
Възкресението и приеха заповед да го благовестят на учениците
Му и така да станат апостоли на Апостолите. Много жени
следваха Христа и преди Неговата кръстна смърт и след
Възкресението, но всяко служение в Църквата има своите
норми, граници, смисъл и предназначение. “Епископът трябва
да е непорочен, мъж на една жена...” (I Тим. 3, 2). Презвитерите
са поставени наравно с апостолите (вж. Деян. 15, 6; 16, 4 и др.).
За дяконите също е казано: “Всеки от дяконите трябва да бъде
мъж на една жена...” (I Тим. 3, 12). От контекста на посочените
текстове става достатъчтно ясно защо и за трите йерархически
степени се избират и ръкополагат мъже.
В древната Църква са служили дякониси, за които IV
(Халкидонски) вселенски събор (451 г.) постановява: “За
дякониса да се не ръкополага жена ненавършила
четиридесетгодишна възраст...” (Правило 15). Някои
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неправилни практики пък са били изрично отхвърляни на
събори, както е станало на Лаодикийския (363/364 г.): “Не
трябва да се поставят в Църквата така наричаните пресвитериди
(старици) или председателки” (Правило 11). Освен
ръкоположение (хиротония), Православната църква практикува
и ръковъзложение (хиротесия), чрез което се посвещават
свещоносци, четци, певци и иподякони. Някои от тях могат да
бъдат жени. Днес в Православната църква се водят дискусии и
се провеждат конференции на тема ръкоположението на жени,
като тази на о. Родос през 1988 г., които са актуалният съборен
глас на Православието. Той идва от вековете. Пресветата Дева
заема най-почетното място в Църквата. Тя се удостои с толкова
много на земята, както никой друг в човешката история. Нито
един мъж не получи такава слава като нея – пречистата и
преблагословена, и въпреки това, тя не прие свещеническо
служение. Нейният Син не ѝ даде тази благодат, която
предостави на апостолите и на техните приемници.
Отец Стефан М. Стефанов
В Арменската Апостолическа Православна Църква, жените
нямат право да служат на светата трапеза. Също така, те нямат
право да се изкачват на олтарното възвишение. Причината за
тази забрана е тази, че веднъж месечно жената е не чиста.
В духовната йерархия, единственият сан който може да се даде
на жена, е първият - “Четец”. Тъй като четците служат от клира
и не се качват на олтара.
При изключителни случаи, жена може да получи право да се
качва на олтара, с благословията и позволението на владиката,
но само за да го помете и почисти. За тази цел, тя трябва да е
запазила девственоста си и да е преминала критическа възраст
.
Отец Дирайр
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“Ангелът влезе при нея и рече: радвай се,
благодатна! Господ е с тебе; благословена си
ти между жените.”(Лк. 1,28)
“И рече Мариам: душата ми величае Господа, и духът ми се
зарадва в Бога, Спасителят мой, задето Той милостно
погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега
ще ме облажават всички родове”.(Лк. 1,46-49)
“Тогава Мариам рече: ето рабинята Господня; нека ми бъде
по думата ти.” (Лк. 1,38)
Моята най-хубава идея е моята майка. Липсваше ми Майка,
затова я сътворих. Направих Мария, моята майка, още преди тя
да ме зачене. Така беше по-сигурно. Сега съм истински човек,
както всички хора. Сега вече нямам нищо да им завиждам,
защото и аз имам Майка си. Истинска. Липсваше ми това.
Моята майка се казва Мария-казва Бог. Нейната душа е найчиста и пълна с благодат. Нейното тяло е девствено и цялата е
толкова светла, че когато бях на земята, не можах никога да й
се нагледам достатъчно, да й се наслушам достатъчно, никога
достатъчно да й се начудя.
Моята майка е толкова хубава, че оставяйки прекрасните
небеса, близо до нея не се чувствах чужд. Даже знам, какво
означава-казва Бог-да бъда провъзнесен чрез ангелите, но
вярвайте ми, това не толкова важно, не струва толкова, колкото
майчините рамена.
Моята майка-Мария е починала-казва Бог-и откакто съм се
възнесъл на небето, тя ми липсваше и аз й липсвах. И тогава се
е върнала до мен с тялото и душата си. Не можах да направя
различно. Така трябваше да бъде.
Пръстите които докосваха Бог, не можеха да бъдат невидими.
Очите, които съзерцаваха Бог, не можеха да бъдат затворени.
Устните които целуваха Бога, не можеха да бъдат прецъфтели.
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Това пречисто тяло, от което е родено тяло на Бога, не би могло
да бъде смесено с пръстта и да се развали. Не можех да го
направя, това беше невъзможно, това беше много за мене, и ми
костваше много. Освен, че съм Бог, съм нейният Син и никой
друг, но само аз решавам.
И после-казва Бог-направих това за мойте братя-хората. Така да
имат в небето Майка, истинска, избрана между тях, с тялото и
душа. Моята Майка. Вече е готова. От момента на смъртта тя е
със мене. С нейното успение, както казват хората. Майката
намерила Сина, и Синът намерил Майката. С тялото и душата.
Един до друг близо на веки. Ако хората биха могли да разберат
величието на тази тайна!
Най-накрая я признали официално. Моят застъпник на земята,
папата, обявил това тържествено. Приятно е - казва Бог - че
нейните привилегии са оценени. От времето, когато
християнският народ прие тази голяма тайна и оцени и
разпозна тайната на моята синовна и братска любов.
Затова сега трябва да се ползват от нея-казва Бог. Имат в небето
Майка, която ги гледа постоянно с очи и то с небесни очи. Имат
в небето Майка, която ги обича с пълнотата на сърцето и със
своето телесно сърце.
Тази Майка, това е моята майка, която ме гледа със същите очи
и ме обича със същото сърце. Ако хората биха били разумни,
щяха да ползват това защото би трябвало да знаят, че аз не мога
нищо да й откажа...
Какво се чудите, това е моята майка. Исках я и не съжалявам.
Един срещу друг, с тяло и с душа. Майката и Синът. Завинаги
майка и Син...
Мария аве Мария,
Измоли от Бога благодат,
За истински мир, истинска любов,
Добра Майко, моли се за нас.
Сестра Йола
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Вече минаха две години от както Папата
Йоан Павел II посети нашата държава. Още
са живи спомените за онези дни и още в
нашите сърца звучи неговия глас. Надеждата, с която ни
изпълнил още пламти. Но вярно е че, пламъка трябва да бъде
поддържан от нас, от нашата вяра, от Евхариястията. Папата
обаче, както Исус, ни казва няма да ви оставя сами и от време
на време ни изпраща големи изненади. И точно за това искаме
да му благодарим и да се молим за Него. Последният Негов
подарък беше визитата на Негово Блаженство Кардинал Дауд
Игнас Муса I, който гостувал в нашата държава от 20 до 26 май.
Той е един от 192 кардинали и е Префект на Конгрегацията на
Източните Църкви. За втори път посещава България и тази
година имахме честта да го приемем в нашата епархия. На 24
май присъствал на срещата на младите от нашата епархия в
светилището на Бл.Евгений Босилков в Белене. Където отслужи
светата Евхаристия с многобройното присъсъвие на
свещениците и внуши в сърцата на младите надеждата за
бъдещето. След Евхаристия беше заедно с младите, за да
сподели своя опит на вярата и да разкаже историята на своето
призвание. Въпросите от страната на младежите нямаха край,
но времето минаваше и други посещения очакваха Кардинала.
Преди да тръгне Неговото Блаженство поблагослови всички и
раздаде иконки на Папата, предавайки Неговите поздрави.
Кардинал Дауд въпреки 74
годишната си възраст, каза “с вас
се чувствам още по-млад”.
“Никога не загубвайте надеждата,
защото вие сте сутринните звезди
и бъдещето на Църквата”.
На 25 май Негово Блаженство
отслужи Светата Евхаристия в
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нашата Катедрала заедно с Папския Нунциа Монс. Леанца,
тримата Епископи на България, всичките свещеници от нашата
Епархия и в присъствието на Митрополите Калиник, Дометиан
и Иларион, Архиереи Киприян, О.Георги, О.Стефан от
Русенските православни Църкви и О.Дирайр от Арменската
Църква.
По време на проповедта Кардинал Дауд каза: “Пътешественик
съм по стъпките на Папата на българска земя, по време на
втората годишнина от неговата историческа визита, благодаря
на Бога за примера на Блажений Евгений Босилков, наш брат и
пастир който ни окуражава, за да живеем с отговорност нашата
вяра. Каня Ви да следвате същата вяра в Христос, същата нежна
набожност към Дева Мария, същата любов към Църквата и към
Папата.
Скъпи братя Българи, за втори път съм във вашата държава.
Благодаря за вашето госто приемство и любезност. Благодаря за
вашето свидетелство на вярата. Благодаря за ентузиазма който
получих от вашите млади. Наистина съм се привързал към
вашата Църква и към вашата нация. Уверявам ви, че ще имате
винаги едно място в моята молитва.
Благодаря на Пастирите на Православната Църква за тяхното
присъствие. Позволихте ми да преживея по-рано радостта на
срещата с Неговото Светейшество Патриарх Максим.
Ще предам на Светия Отец цялото мое удоволствие от тази
визита и ще занеса вашия поздрав пълен с набожност и любов.
Папата ви носи всички в сърцето си и ви благослови!
Блажена Дева Мария, която съзерцаваме в горницата, заедно с
Апостолите в очакването на Утешителя, да се застъпва за
всички нас. Заедно с Нея епископ Евгений, вашите мъченици
Камен, Павел и Йосафат и Блажения Папа Йоан XXIII да
споделят нашия призив: ела Дух на Възкръсналия Христос,
изпълни сърцата на твоите верни и запали в тях огъня на твоята
любов! Амен!Аллелуя!”
Благодарим на Папата и Кардиналата за техните молитви и
благословии, обещавйки им нашата молитва.
Сестра Йола
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Когато преди няколко месеца аз пристъпих прага
на църквата, не знаех колко дълъг път трябва да
извървя за да стана достойна за божията любов.
Баща ми с когото ходя на Църква ме напътсваше
и ми даваше кураж. Исках всичко да знам и да участвам във
всички мероприятия провеждани в енорията. Още при първите
си контакти с Отец Валтер и сестра Йола, аз усетих силната им
любов към Бога и децата. Харесаха ми проповедите на отчето и
ангелският глас на сестра Йола. Спечелих си и приятели!
Когато ходихме в манастира на Сестрите Евхаристинки в
София се запознах с много деца. Въпреки студеното време
всичко беше много вълнуващо и интересно за мен. При това
пътуване срещнах моите добри приятели - Симеон, Петър и
Мария. Заедно с тях посещавах и продължавам да посещавам
часовете по катехизис. Те ми обясняваха, когато нещо не ми
беше достатъчно ясно. Самите те са много по-напреднали в
своята вяра, но това не ги възгордяваше, напротив правеше ги
много по-добри и внимателни към мен и такива като мен, които
сега тепърва тръгваха по техните стъпки. Последната ми среща
с Мария, Петър и Симеон беше в петък 21.05.2004г. Когато
заедно посетихме манастира в Царев брод. Целта на
посещението беше, отново да засвидетелстваме нашата любов
към Бога и Църквата. Размишлявайки върху някои глави от
Библията и Евангелието в часа по катехизис, ние увеличавахме
познанята си във вярата. Църквата в манастира е малка, но
красива. Особено ми хареса картината на Тайната вечеря, която
беше нарисувана с маслинени бои. Навсякъде цареше мир и
спокойствие. Но да се върнем на темата за моите приятели
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Петър, Симеон и Мария. На 23.05.2004г.
Светият Дух ще слезе върху тях и ще ги
помаже, за да бъдат още по-добри
християни. С нетърпение чакам този
момент и се вълнувам заедно с тях.
Надявам се и аз скоро да изживея това
събитие. Пожелавам ви всичката любов
на Исус Христос и Дева Мария да бъде с
вас. И аз съм с вас приятели. Бъдете
благословени!
Галя Януарова

23 май
миропомазание на

Мария

Симеон

Петър
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Отидохме в село Ореш за да се видим с 300
деца католици от различни места. Ние бяхме с
отец Валтер и сестра Йола. Събрахме се в основно училище
“Христо Ботев”. Разделихме се в 20 групи. Аз бях в група
“Неверният пристойник”. Имахме катехизис, каките ни учиха.
Те ни накараха да напишем притчата “плевелите на нивата”.
Имаше литургия. Ние пяхме песни, говори отец Ремо. Беше
хубава църквата, хареса ми Исус. После играхме 20 игри, на
мен ми хареса играта, която беше с шишетата където наливахме
вода. Правихме снимки. Всички бяхме приятели. Тръгнахме си
доволни и благодарихме на Исус за хубавия ден.
Тони Иванов
В петък бях поканена на църковен празник в село Ореш. В
микробуса пътуваха и други деца от Русе, с които ходя на
катехизис в неделя. Когато пристигнахме в селото отидохме в
църквата. Там имаше много деца, хора и свещеници. След
литургия и катехизис за нас бяха организирани забавни игри.
Аз бях от втори отбор. Състезавахме се, рисувахме, играхме на
топка и други неща. Почерпиха ни със сладки и получихме
червени шапки. Запознах се с едно момиченце, но забравих как
се казва и не знам от къде е.
Мариела Генова
На 7 май аз и няколко мои приятели отидохме в село Ореш.
Разпределихме се по групи и влязохме да разгледаме църквата.
Тя беше много голяма и хубава. След това започнахме
катехизиса. В моята група ни разказаха притчата за сеяча и
после ние я подредихме по картини. Като си починахме
отидохме на литургия. Пяхме песни и се молихме. Наобядвахме
се и започнаха игрите. Те бяха хубави и интересни. Този ден за
мен беше незабравим и чудесен.
Мартин Ивелинов
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Някога в едно далечно кралство окачили
следното съобщение: “Има нужда от принц.
Всички ония, които искат да дойдат утре на Кралския площад”.
Били много, които искали да се представят този ден. След като
проверили един по един всички кандидати избрали двама. Били
единствените, които можели да отговарят на изискванията за да
бъдат принцове. Но трябвало да се избере само един.
Дискутирали много, кой измежду двамата бил по-добрия, но не
успяли да постигнат съгласие. Кралят трябвало да реши спора.
Той заповядал следващия ден да се явят пред него и казал: ще
бъде принц онзи, който пристигне пръв в най-малкия град на
кралството ми. Този град бил на едно много далечно място от
столицата. Били необходими много дни, за да пристигнат.
Двамата кандидати тръгнали на път. Единият от тях започнал
да върви толкова бързо, че оставил другия много назад. По пътя
разбойници пребили един човек, оставяйки го на земята почти
мъртъв. Минавайки оттам, онзи който бил пръв не му помогнал
и продължил своя път. Вторият, когато пристигнал спрял и го
подкрепил. Натоварил го на раменете си и го занесъл до
близкия град, където имало лекар. После продължил пътя си.
По-нататък имало едно дете, което се било загубило в гората и
не преставало да плаче. Първят дори не го погледнал. Вторият,
който бил вече много изостанал, спрял да види какво има.
Спрял и прекарал един ден с него, за да потърси родителите му.
Когато ги намерил продължил своя път. Но изгубил толкова
време, че вече било невъзможно да пристигне пръв. И така
станало. Когато пристигнал в най-малкия град на кралството,
първият вече празнувал своя триумф. Би трябвало той да стане
принц.
Когато дошъл кралят, за да обяви принца победител извикал
двамата и им казал: когато идвах насам минах през един град, в
който кметът ми разказа, че един непознат му спасил живота.
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След това едни хора дойдоха да ме намерят, за да се
отблагодарят на един непознат, който намерил изгубения им
син. Кой от вас направи това?
Онзи, който пристигнал последен, виждайки че е разкрит,
вдигнал ръка. Тогава кралят с тържествен глас го обявил за
принц, казвайки: Ти показа че имаш най-добрите качества на
един принц: тези да помагаш и служиш на народа си преди
всичко друго.
Онзи, който пристигнал пръв започнал да протестира. Но
кралят му казал с авторитет: онзи който пристигна последен,
показа, че е пръв сред хората. И ти който пристигна пръв,
показа, че си последен. Защото по време на пътуването са се
случили важни неща. Търсил си възможността и почитта, но не
и доброто на моя народ.
А ти, какво търсиш в живота?
На кого и на какво обръщаш повече внимание?
Сестра Терезита

Да моля!

От 17 юни ще сменят телефонния номер на
енорията. Нов номер е:
828188.
Временно можете да се обадете и на номер
821511
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