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Октомври 2004-2005г : година на  Евхаристията
Много хора мислят че,

истинската сила е мощ, обаче
тя е Евхаристия.

Християнското цяло е в Евхаристията.
Така се изгражда Тялото Христово,

християнския народ, Божия Град и, по
неговия образ, човешкия град.

Евхаристията организира Господния
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“Това е Моето Тяло... Това е Моята Кръв”.
С тези думи Исус остави себе си на Апостолите и на нас, в
нашите ръце.
Чудесна Тайна на Вярата. Преди тези думи имаше хляб и вино,
след това стават истинско Тяло и истинска Кръв на Исус.
Папа Йоан Павел II посвети тази година на Евхаристията, та
цялата христянска общност да бъде за напред внимателна към
Жертвата на Исус, която се изпълнява също и днес в
Евхаристията, извор, център и връх на нашия живот.
Тази специална Година ще ни помага да срещаме Исус в
Евхаристията и да живеем с Него.
Папата с апостолическото писмо “Остани с нас
Господи” (издадено на 7 октомври 2004г) ни води в тази Велика
Тайна и ни посочва пътя, за да задълбочаваме нашата вяра в
Евхаристията. От този брой, в нашия бюлетин ще го
публикуваме на части, за да го познаваме добре и да живеем по
чудесен начин тази Благодатна Година.
В Апостолическото Писмо (№ 18) Папата ни покани да вземаме
участие редовно в обожаването на Евхаристията: “През тази
година да може евхаристичното обожаване извън Мисата, да се
състои в една специална грижа за Енорийските и религиозните
общности! Да останем за дълго прострени пред Исус
присъстващ в Евхаристията, поправяйки така чрез нашата вяра
и нашата любов пропуските и небрежностите и дори
оскърбленията, които нашият Господ трябва да понесе на много
места по света. В обожаването можем да задълбочим нашето
съзерцание лично и като общност, ползвайки текстове на
молитва, винаги пропити с Божието Слово и с опита на много
древни мистици и по-съвременни!”
Да приемем тази покана!
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ВЪВЕДЕНИЕ

1. “Остани с нас, Господи понеже е привечер и
нощта превали” (Лк 24,29) Такава беше
настойчивата покана, която отправиха към

Пътника, който се присъедини към тях по пътя, двамата
ученици, вървейки по пътя към Емаус, същата вечер, в деня на
Възкресението. Обладани от тъжни мисли те не си представяха,
че този непознат, беше именно техния Учител, тепърва
Възкръснал. Те изпитваха едно “горещо и дълбоко желание”,
докато Той им говореше и им “разясняваше” Писанията.
Светлината на Словото стопяваше твърдостта на сърцата им и
“отваряше очите им”. Между сенките на залязващия ден и
мрака, който изпълваше техния дух, този Пътник беше един
лъч светлина, който събуждаше отново в тях надеждата и който
отваряше в сърцата им желанието за пълна светлина. “Остани с
нас”, умоляваха те. И Той прие. Малко след това, лицето на
Исус бе изчезнало, но Учителят “оставаше” под воала на
“разчупения хляб”, пред който техните очи останаха отворени.

2. Иконата на учениците на Емаус помогна много да определим
една Година, която ще представи Църквата особено загрижена
да живее Тайната на Светата Евхаристия. По пътя на нашите
въпроси и на нашите тревоги, понякога и на нашите големи
разочарования, Божественият Пътник продължава да се прави
на наш придружител, за да ни въведе, от интерпретирането на
Писанията до разбирането на Тайните на Бога. Когато срещата
става цялостна в светлината на Словото, следва светлината,
която блика от “Хляба на живота”, чрез който Христос
осъществява свише Своето обещание да бъде с нас, “през
всичките дни до свършека на света” (Мт 28,20).
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3. “Разчупването на хляба” – както се наричаше в древността -
Евхаристията – е от тогава и винаги в центъра на живота на
Църквата.Чрез нея Христос прави присъстваща, през времената
Тайната на смъртта и Възкресението. В Нея самия Той се
получава като “живият хляб, слязъл от небето” (Йо 6,51) и с
Него ни е даден залогът за вечен живот, благодарение на когото
предварително вкусваме от вечната трапеза на небесния
Йерусалим. На много пъти и последно в Енцикликата Еcclesia
de Eucharistia, продължавайки учението на Отците, на
Екуменичните Събори и на моите Предшественици, аз поканих
Църквата да  размишлява върху Евхаристията. В настоящото
Писмо, аз нямам намерение да предложа отново вече даденото
учение, а само да ви препратя към него, за да бъде то
задълбочено и асимилирано. При все това аз смятам, че точно с
тази цел една Година посветена на това Велико Тайнство може
да бъде от голяма помощ.

4. Както е известно Годината на Евхаристията се провежда
от октомври 2004 до октомври 2005 година в Кьолн.
Благоприятният повод за една такава инициатива, ми бе
поднесен от две събития, които силно подчертават започването
и края й: Международният Евхаристичен Конгрес, по програма
от 10 до 17 октомври 2004г. Гуадалахара (Мексико) и
Редовната Асамблея на Синода на Епископите, който ще се
проведе от 2 до 29 октомври 2005г., който ще има за тема:
“Евхаристията: извор и връх на живота и мисията на Църквата”.
За да ме води в тази насока, има още и едно съображение:
Световните Дни на Младежта, които ще се проведат същата
тази година от 16 до 21 август 2005 година. Евхаристията е
живият център, около който аз желая младите да се съберат, за
да подхранят тяхната вяра и техния ентусиазъм. Идеята за една
такава евхаристична инициатива беше вече от известно време в
моето сърце: тя обосновава наистина естественото развитие на
пасторалната ориентация, която аз имах намерение да дам  на
Църквата, специално, като се започне от годините за
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31 октомври 2004 Борис Бориславов Ковачев

подготовка на Юбилея и която аз подех отново по-късно в
следващите години.

5. В това Апостолическо Писмо, аз си поставям за цел да
подчертая тази продължителност на ориентацията, за да бъде
по-лесно на всички да възприемат от това духовния обхват.
Колкото до конкретната реализация на Годината на
Евхаристията, аз разчитам на личната грижа на Пастирите на
отделните Църкви, чието Обожаване към тази толкова голяма
Тайна ще внуши подходящи постъпки. Впрочем не ще бъде
трудно на моите Братя Епископи да забележат с какво тази
инициатива, която следва заключението на Годината на
Броеницата, се разполага  на едно духовно равнище с такава
дълбочина, че по никакъв начин не пречи на пасторалните
програми на отделните Църкви. Напротив, тя може да
просветли ефикасно, така да се каже да ги внедри в Тайната,
която съставлява коренът и разковничето за духовния живот на
верните, както и за всяка инициатива на местната Църква. Аз не
искам да прекъсвам пасторалните “пътеки”, които местните
Църкви са на път да реализират, но да акцентувам в тях  върху
евхаристичното измерение, което е лично за целия християнски
живот. Чрез това Писмо аз искам от моя страна да подаря
няколко основни насоки в сигурността, че Божият народ в
неговите разновидности ще поиска да приеме моето
предложение с едно дейно покорство и пламенна любов.

(продължава в следващия брой)
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Празничен звън на камбани, който мислено
ни връща към юбилейното звучене, не само с
тържествената процесия, в която вземат
участие отново всички Свещеници от

Никополска Епархия, но и с намерението на Н.В.П. Монсиньор
Петко Христов да обяви началото на своята Пасторална визита.
Гости на тържеството са представители от Православната
Църква от най-отдалечената в географски аспект Врачанска
Митрополия. Може би тяхното присъствие символично
изразяваше желанието на Епископа, което той по-късно сам
подчерта в своята проповед да посети и най-отдалечената
Енория.
На празника присъстваха и много вярващи от всички Енории в
цялата Епархия. Естествено тържеството нямаше да е пълно,
ако сред верните не се открояваха тъмните дрехи на Сестрите
Бенедиктинки, сивите дрехи на Сестрите Йозефинки,
характерните синьо-бели дрехи на Сестрите Мисионерки на
Майка Тереза, допълнени от слънчевото присъствие на
Сестрите Винкентинки и естествено Сестрите Пасионистки,
които са неразделна част от Катедралата.
Умелото съчетаване на празника на Свети Павел от Кръста,
патрона на Катедралата и откриването на Пасторалната визита
не омаловажи нито едно от събитията в този ден. Лъчезарната
феерия допълваше обаянието на Светеца и богуугодното
намерение на – Пастира да сподели със своето паство радостта.
Тази Година, която Негово Светейшество Папа Йоан Павел II
посвети на Светата Евхаристия, като извор и връх на живота и
мисията на Църквата. Мисионерският дух на Евхаристията в
нашата Епархия се крепи от неугасващия плам и усърдието на
Отците Пасионисти, Францисканци и Възкресенци, които
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обслужват Енориите. Животът на Църквата е мисия и именно
като мисия приемат своята служба на Бога всички Свещеници и
Сестри в Никополска Епархия. С надеждата да открие нови
звания сред верните, за да може всяка Енория да намери своя
Пастир, тръгва на Пасторалната си Визита и Н.В.П. Монсиньор
Петко Христов.
Да сподели впечатления и размисли със своите верни от
поверената му Епархия. Да се докосне до тяхното ежедневие
без да промени ритъма им на живот с присъствието си. Това бе
искреното желание на Никополския Епископ, което той изрази
в своята проповед отправена към всички събрани в този
тържествен ден в Катедралата "Свети Павел от Кръста". Всички
верни в дадена Енория да усетят неговото присъствие като
празник и като знак от Бога, че не са забравени и има кой да чуе
техния зов и техните молби.
С откриването на Годината на Светата Евхаристия, е напълно
естествено да се подемат и нови инициативи, в тази връзка
Никополският Епископ предложи на вниманието на всички
присъстващи една специална молитва, която верните да
отправят, събирайки се всеки четвъртък да обожават Светото
Причастие. Една Молитва, с която смирено да благодарим за
даровете, които получаваме, да възхвалим Господ и да се
поверим на застъпничеството на Покровителите на нашата
Епархия, една Молитва в знак за неговата пасторална грижа
към верните, защото на молбата на учениците от Емаус да
остане с тях, Господ отвърна по свой начин и остана завинаги в
тях. Отправяйки всеки четвъртък тази Молитва, всеки от нас,
всяка Енория ще даде своя принос за Годината на Светата
Евхаристия.
След тази задълбочена проповед, която даде повод за
размишление на всички присъстващи, Епископът поздрави с
празника на Катедралата всички християни и им пожела много
радости, здраве и една благодатна година.

Гьокова Данче
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Приближава се празникът на Непорочното
Зачатие на Бл. Дева Мария (8 декември).
Католическата Църква празнува тази Тайна
от 1854г, когато Папа Бенедикт XV
провъзглази тази Догма. В брои 26 - май

2004г - о. Стефан Стефанов от църквата “Св. Николай”
много добре ни обясни православното виждане за тази догма.
След това помолих отец Паоло Заннини, доцент по
Мариология в Латеранския Теологически Университет в Рим,
да напише за нас статия, която да ни представи
католическото виждане. Той ни я изпрати и по долу я
публикуваме.

Като се има предвид че основното твърдение на църковните
учители: “онова, което не остава неприето, не е изцелено (т.е.
спасено)” е било и до сега е основата за една правилно
христологично виждане на Спасението. Относно въпроса,
който догмата за Непорочното Зачатие на Дева Мария, издига
във връзка със Спасението (Синът Божи приел чрез Своето
въплъщение, човешката природа в своята ситуация преди
падането в грях или я приел такава каквато беше станала след
това падение?) мисля, че преди това трябва да се разберем за
връзката между природата и греха. Грехът всъщност не засяга
природата, в смисъл, че човешката природа не е станала
“променена” от греха, макар и претърпявайки отрицателни
последствия, които грехът упражнява върху човешкото
същество. Грехът всъщност не се настанява в онтологичната
сфера на съществото, но в онази на действието (моралността).
Не е една същност, но отрицателна употреба на тези същности,
които наричаме интелект и воля.
Изтриването на няколко човешки способности, както
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интелектът и волята в Христос променя човешката природа,
като не я прави по-цялостна и по-съвършена (затова бяха
осъдени Аполинаризъм и Монотелизъм от Църквата). Не е така
за греха, който не беше никога присъствал в Него, без да е била
променена природата му. Цялата теология на гръцките отци,
върху човека сътворен по образ и подобие Божии, показва ясно
че, образът Божий не може да бъде дори одраскан от греха, но
може само върху него да се наслоява нещо, което му е чуждо
дори и да го скрива, но никога да премахва оригиналния образ.
Човешката природа на Адам преди и след падане не се
различава следователно по нищо в себе си. Достатъчно е, това
обяснение на Оригене, който за тази теология беше учител:
“Това е следователно образът, за който Отецът казал на Сина:
«Да създадем човека по наш образ и подобие». Синът Божий е
художникът на този образ. И понеже е такъв и толкова велик
художникът, образът му може да избледнее поради небрежност,
но не може да бъде изтрит от злоба. Образът на Бога остава
винаги в тебе, и дори ако ти сложиш върху него образът на
земния човек (виж 1 Кор 15,49). Това е едно изображение,
което ти нанасяш върху себе си. Когато те замъглява
похотливост, ти слагаш един цвят от земята, ако гориш също от
скъперничество, слагаш едни друг цвят. Когато после гневът те
подлудява, ти добавяш трети цвят. И после се добавя цвят за
гордост и още друг за неблагочестие... Така за всеки изблик на
злоба, както нанасяйки заедно различни цветове, ти се
боядисваш самичък, в този образ на земния човек, който Бог не
е направил в теб”.
Тогава приемането на една човешка природа цялостна и
съвършена (т.е. с интелект и воля) позволила на Христос да я
излекува, т.е. да използва добре интелектуалните и волевите
способности, но не да ги промени в тяхната същност (защото те
никога не бяха претърпели една естествена промяна в
отрицателен смисъл, но само една изкривена употреба). “В
същност това, което е получило заповед (т.е. интелектът на
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Адам), не е спасило заповедта; това, което не е спасило
заповедта, също е нарушило; това, което е нарушило, е имало
нужда от спасение; това, което е имало нужда от спасение е
било също прието. Затова интелектът е бил приет”. Ясно е от
това потвърждение на Свети Григорий Назиански, че
интелектът, за който се говори, е този на Адам преди падението
(който после е същия и след падението), понеже “Синът Божий
е имал нужда също от интелекта, по причина на интелекта,
който в Адам не само беше съгрешил, но беше изпаднал в греха
пръв, както казват лекарите на болестите”. Тогава не е една
променена човешка природа (предполагаемо от греха), която
Синът Божий би трябвало да приеме, за да я изцели, но същата,
с която Адам беше съгрешил, защото изцелението се е състояло
точно, както ни показва теологията на Свети Павел и онази на
Свети Ириней, в обръщането на посоката от непослушанието
до послушанието.

Тогава истинска голяма опасност , която може да се появи в
потвърждение на освобождаването на Дева Мария от всяко
петно на първородния грях, би могло да бъде по-скоро онова да
разберем това предпазване, като едни дар на безпогрешност. Но
това не е потвърдено от Католическата теология.
“Предпазването на Мария от всяка форма на греха, всъщност
трябва да различи, в нея като в едно създание, възможността за
греха от нейната реалност: възможността за греха принадлежи
на природата на човешката свобода, поискана от Бога, но
изборът на злото и неговата действителна реалност
принадлежат на свободата на човека. Създание като нас,
Мария също споделя с нас възможността за греха: подкрепена
от благодатта на Спасителя, нейната воля остава изцяло
закрепена в Бога. Нейната непорочност се открива така като
възможност да не греши, а не, обаче, като невъзможността
да греши; нейното непорочно положение разпознава и
изповядва, че Христос е победител на греха и че само от Своя
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Дух и от Своята благодат черпи възможността да сподели
победата над злото.
Мария така става израз на една благодат, която я докосва в
“последната” дълбочина и в динамичното съществуване на
нейната личност; тя става израз на човечеството поискано от
Бога в Христос. В нея, премахвайки всяко петно на греха, се
яви блясъкът и хубостта на делото на Бога”.
Точно от този последен аспект бих искал да тръгна, за да се
опитам да покажа една теологична екуменична перспектива за
догмата на Непорочното Зачатие.
Освобождението от първородния грях е един отрицателен
израз, който е нужен обаче да покаже една положителна
съвършеност присъстваща в Мария; като, говорейки по
аналогия за Бог, ползваме изрази лингвистично отрицателни, за
да изкажем една положителна неизмеримост - Бог е без-краен,
не-сътворен, не-материален - така отрицателността на греха, не-
порочността, за която говорим на Мария, се отнася за нейната
чудесна и особена святост. Непорочното Зачатие, всъщност,
докато описва Мария като едно създание, защото като нас е
зачената по човешки, я отличава също в нейното особено
състояние на светостта; понятието за Непорочно Зачатие
принадлежи на нейната истинска личност. Папа Йоан Павел ІІ
потвърждава: “Отрицателният израз за привилегията на Мария,
зависим от предишни спорове, развивани на изток, върху
първородния грях, трябва да бъде винаги допълнен от
положителната вест за Светостта на Мария, по-ясно изразена в
западната традиция.”

Отправна точка да се направи това, не може да не бъде, според
мен, освобождаването от първородния грях от момента на
нейното Зачатие, което според папското писмо “Ineffabilis
Deus”, е факта за особеното състояние на Мария. Този
отрицателен израз (предпазена от греха, казва нещо, което
няма, а не казва това което има) отговаря на волята на Папата
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да не се задължава отвъд, по авторитетен начин, съзнанието на
вярата на Църквата; но от това съвременната католическа
теология е вярвала, че е възможно и още повече необходимо, да
се каже нещо повече и с правилни аргументации. Понеже
освобождаването показва една липса, но се говори за липсата
на една връзка с Бога, издигната върху горделивостта и върху
греха, ето, че тази липса води връзката с Бога до своята
първородна красота. С други думи, отрицателният израз
(освобождаване от петно) може да бъде четен в положителен
смисъл, в своето действие да позволи една нова връзка с Бога.

Затова докато освобождението от първородния грях очертава
координатите на една съществена святост, за да бъде жилище
на Всевишния, героичното упражнение на нейните добродетели
я кара да блести като “преподобна” на Сина й и образ на това,
което трябва да бъдат всички вярващи “избрани преди да се
свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с
любов” (Еф 1,4), след като бяха пречистени, също и те, чрез
Благодатта, в кръщението. Против антропологичния
песимизъм, който не може да си представи никаква материална
реалност като неопетнена, непорочното зачатие, в края, ни
казва точно, че съвършената святост “на тялото” е възможна.
Бог създал човека несъвършен, не грешник; човекът преобразил
това несъвършенство в грях. Мария винаги непорочна
свидетелства онова, което би могло да бъде човечеството
според съзидателния план на Бога.

отец Паоло Заннини
(доцент по Мариология в

Латеранския Университет в Рим)



13

Това беше една свята неделя. “Свети Павел
от Кръста” беше един светъл празник. На този ден църквата се
напълни с народ и сякаш душата й се напълни и тя заблестя
някак по особен начин. След дълга ваканция започнахме отново
да изучаваме катехизис. Всички се събрахме весели и
щастливи. Много се вълнуват всички от моята група, защото ни
предстои първа изповед което означава, че вече сме големи и
започваме да осъзнаваме своята мисия като мисионери и да
разказваме за Исус на нашите приятели и дори и на хората,
които срещаме на улицата. Всички могат и трябва да се
постараят Исус да бъде щастлив от това, което ние вършим
като се молим редовно,изповядваме се,отделяме време, през
което да можем да поговорим с Господ и др. Той ни помага и
затова ние трябва да му благодарим като ходим на църква.
Аз обичам Господ и вярвам в него.

Щефи Драганова
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Двама дървари отишли в една гора, за да режат
дърва. Стъблата на дърветата били здрави и

твърди, внушителни. Двамата дървари използвали техните
брадви с еднаква сила, но с различна техника.
Първият изсичал своето дърво с невероятно постоянство, удар
след удар, спирал само, за да си поеме дъх за няколко секунди.
Вторият дървар правел по една малка почивка на всеки час по
време на работата си.
При залез слънце, първият дървар бил изсякъл на половина
своето дърво. Бил изпотен и капнал от умора,  не можел да
устои и пет минути повече.
Вторият невероятно бързо бил стигнал края на стъблото на
своето дърво. А били започнали едновременно и двата ствола
били  еднакво дебели.
Първият  дървар не вярвал на очите си. “Не разбирам нищо,
казал той, как го направи, да свършиш толкова бързо, след като
спираше на всеки час?”
Другият се усмихнал: “Ти видя, че спирам на всеки час, но
онова , което не видя е че използвах почивката, за да си наостря
брадвата.”

Твоят дух е като брадвата, не го оставяй да затъпее. Всеки ден
го наостряй по-малко:

1. Спри за десет минути и послушай музика.
2. Върви всеки път, когато можеш.
3. Прегръщай всеки ден хората, които обичаш и им казвай:
“Обичам те”
4. Празнувай рождени дни, годишнини, именни дни и
всичко онова, което ти идва на ум.
5. Бъди любезен с всички, също и с тези от твоя дом.
6. Усмихвай се.
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7. Моли се.
8. Помогни на някого, който има нужда от теб.
9. Наслаждавай се.
10. Гледай небето и се ориентирай на високо. Винаги!!!

Сестра Терезита
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“За да се спаси човечеството, трябват хора, които
биха дали живота си за любовта”

Никога не можеш да сгрешиш от любов. Грях е точно липсата
на любов, тя е несъвършена или лоша любов.
Можеш да обичаш всички хора, защото да обичаш означава да
“искаш”; да искаш добро за всички с всички твои сили.
“Не мога да го гледам!” Не се притеснявай антипатията е само
инстинкт. Трябва да го погледнеш в очите, да се опиташ да
почувстваш нещо и с всички сили трябва да поискаш добро за
него.
“Имам дълбоки чувства към този човек”. Много хубаво, ще ти
бъде по-лесно да го обичаш. Но не се спирай само на чувствата.
Те трябва да те отведат в дълбочината там, където разумът
контролира, а волята решава. Докато съзнателно не приемеш
ближния си, ще си играеш с него без да му се отдадеш
истински.
Ако между две еднакви неща избереш това, към което е
прибавена награда, не  казвай, че  го взимаш,  заради самото
него.
Ако отиваш при приятеля си, защото ти е хубаво и приятно, не
казвай, че го обичаш ... ти търсиш награда.
Не казвай “Вече не я обичам”, това означава, че  ти никога не
си я обичала наистина.  Тогава кажи: “Не чувствам, че я
обичам”.
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Но когато продължаваш да обичаш този, който ти е причинил
зло, този който те е разочаровал, то тогава обичаш наистина,
защото обичаш самия него, не неговия образ, който самия ти си
изградил или сътворил  или от който си искал да извлечеш
полза.
Който обича другия, приема го такъв какъвто е от самото
начало, без изисквания, какъв да бъде.
Ако казваш: “Този е всичко за мен” и твоите мисли, чувства  и
твоето време са изпълнени с него, до толкова че не можеш да
отделиш внимание и на другите, твоята любов е лоша, тя не е
истинска!
Ако казваш: “От както го обичам сърцето ми стана по-голямо”
и наистина си станал по-внимателен, готов да се притечеш на
помощ, по-достъпен за другите, тогава твоята любов е
истинска.
Любовта винаги дава живот, егоизмът винаги дава смърт.
Листото паднало от дървото, изсъхва и умира; по същия начин
човек, който не е обичан е осъден на самота и смърт. Но ако се
появи някой, който да повярва в него, да му даде доверието си,
който да му се отдаде, веднага би станал по-достъпен за всички
хора и би имал нов живот.
Да обичаш брата си, това означава тайно  и изцяло да му се
довериш, да го провокираш и да му дадеш живот.
Никога няма да събереш плод, ако не хвърлиш семена в земята.
Никога няма да родиш нов живот, ако не отдадеш своя живот.

Сестра Йола
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По време на Деня на Каритас, който тази година отбелязахме в
неделя 7 ноември, стана нещо наистина уникално: по идея на
русенската енорийска организация за първи път Каритас в
България направи акция в помощ на хора извън страната ни –
бедстващото население на африканската държава Сиера Леоне,
където годишно умират над 300 хиляди деца. Чрез мисията на
отците пасионисти събраните средства, колкото и скромни да
са, ще отидат да облекчат страданията на болни деца там, но
заедно с това там ще са и нашите молитви за намаляване на
неправдите по света, както ни призова в проповедта си нашият
енорийски свещеник о.Валтер. Като част от международната
каритативна мрежа Каритас Русе е призвана да работи за това.
Епархийната организация Каритас Русе е основана през 1992г.
по волята на епископа, за да осъществява социалната политика
на Католическата църква в нашата епархия. Тя обединява
стремежа на енорийските Каритас организации от епархията да
се развиват организационно и да осъществяват
благотворителната си дейност според своя капацитет и
конкретните нужди. Организацията е още една възможност за
вярващите от всички енории, а и извън тях, на дело да покажат
силата на своята вяра в Исуса Христа, откривайки Го във всеки
един от нуждаещите се.
Като публична организация Каритас Русе е регистрирана в съда
за осъществяване на обществено-полезна дейност и поддържа
активни контакти с държавните и общински власти, със сродни
неправителствени организации, с медии, граждани. Без да дели
нуждаещите се по какъвто и да е признак, Каритас Русе спомага
за провеждането на действен екуменизъм, помнейки и девиза
на Блажения Монс. Босилков “Justicia e Carita” (Справедливост

КАРИТАС РУСЕ
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и Милост).
Каритас Русе заедно с другите две епархийни организации
Каритас Пловдив и Каритас София е основател и член на
националната католическа федерация Каритас България, на
която в момента президент е нашият епископ Монс.Петко
Христов. Тя представлява и координира епархийните
организации на национално и международно ниво и по този
начин Каритас Русе е част от голямото солидарно семейство на
Каритас Европа и Каритас Интернационалис.
През всичките тези години от своето основаване епархийната
организация е осъществявала най-различни проекти, акции,
инициативи и дейности от доставяне и разпределение на
хуманитарни помощи до проекти за развитие и центрове за
обучение. Информация за минали и действащи проекти, както и
за мисията и структурата на Каритас Русе може да се намери на
интернет страницата www.caritas-bg.org, както и в нашите
годишници, брошури и други материали в печата.
Една голяма част от дейностите на Каритас, за които ще четете
в следващите броеве на бюлетин “Заедно”, са в гр.Русе:
Социалната кухня “Храна на колела”, Център Милосърдие за
деца и младежи с увреждания, Курсове по иконопис и
декоративно изкуство, Клубове по интереси “Да творим и учим
заедно” за деца от малцинствата, Центърът за домашни грижи ,
проектът “Игла и конци”. Тези дейности, а и бъдещите които
предстоят, имат нужда от подкрепата на енорийската общност
за да бъдат и по-ефективни и по-навременни, но и за да може
всеки един от нас да изпита, както казва Майка Тереза “най-
голямото щастие – да си полезен на другите” без значение дали
те са в далечна Африка или зад ъгъла на улицата ни.

Стефан Марков
(Каритас Русе - Изпълнителен директор)

www.caritas-
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22 септември: слагат се куфражите
за стените на сутерена

22 октомври: всичко е готово, за да
бъде излията втора плоча на квота
0

1 октомври: стените са готови, зида
се на сутерена

14 ноември: партерът е почти
иззидан. Мисли се вече за третата
плоча


