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Скоро празнувахме Рождество
Христово и тази година. С голяма
радост видях много хора, които са се
изповядали навреме. Видях с голяма
радост също, че много хора по-
дълбоко са се приготвили много
добре още през предколедното време,
за да изживеят с истинския дух това

тържество.
И с голяма радост видях църквата пълна, по-пълна от миналите
години както през нощната литургия така и през деня.
Видях с радост много хора, с които през цялата година се
срещам, които идват редовно в църквата.
Видях също със съжаление, че някои от тях не бяха за Коледа
заедно с нас: много от тях после се обадиха, за да ми пожелаят
честито Роджество Христово, и да се извинят и тъжно ми
казаха че са били болни и не са успели да вземат участие в
Светата Евхаристия. Казах им, че духовно са били с нас в
църквата.
Видях с радост също в църквата много лица непознати за мене,
много от тези, които идват само за Коледа и за Великден.
Но тази последна радост премина бързо в притеснение, за тях
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както и за другите католици, които живеят
в града, а не влизат  никога в църквата.
На ум ми дойдоха думите, които каза Исус:
“Но Син Човеческий, кога дойде, ще
намери ли вяра на земята?” (Лк 18,8).
Всеки човек сгрешава, всеки човек е слаб, но когато човекът се
отказва съзнателно от любовта на Бога, която се разкрива
напълно в Тайнствата и особено в Светата Евхаристия, тогава
Кръщението си ще бъде съд за себе си: “на човеческите синове
ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но
който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а
виновен ще е за вечно осъждане” (Мк 3,28-29).
Богухулството не е само, когато ползваме по лош начин, името
на Бога. Богухулството срещу Светия Дух е и когато се
отказваме от неговите дарби, не признаваме Църквата като
Тялото Христово и Тайнствата като най-великя дар на Бога за
нашия живот, защото всичко това го получаваме в Светия Дух
чрез Църквата.
Но къде е Църквата, когато всеки върши само това, което иска?

Къде е Църквата, когато членовете й не се
срещат около Господната Трапезар за да се
радват или да намерят утеха?
Къде е Църквата, когато всеки не отдава
себе си за нея?

Чудото на Рождество Христово се повтори и тази година. Всяка
Коледа носи със себе си това голямо чудо, което приближава
повече хора, до Изповедта, до Светата Евхаристия, до
Църквата, с една дума до Христос. Но това чудо е защо само за
един ден? Стига ли за нашето Спасение този ден?
Колко деца вече кръстени още не познават Исус, защото в
семействата им не се говори за Него, не се моли, не се чете
Библията! Колко деца вече кръстени не знаят какво е
Рождество Христово! Колко родители по този начин не
позволяват на децата си да се срещнат със Спасителя! Наистина
голямо е моето притеснение, когато виждам, че родителите не
се грижат за вярата на децата си и не дават добри християнски
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примери. Исус казва: “не е възможно да не дойдат съблазни,
ала горко ономува, чрез когото дохождат:
за него е по-добре, ако му надянат
воденичен камък на шията и го хвърлят в
морето, нежели да съблазни едного от тия,
малките.” (Лк 17,1-3).
Църквата не е магазин, където се влиза един път, за да
купуваме Тайнствата, да купуваме Христос и после през друго
време да я забравяме. В самата Църква е Исус Христос, който
живеее и продължава мисията си, за да спаси човека. В нея чрез
кръстените Христос продължава да проповядва Евангелието:
“идете и разкажете каквото видяхте и чухте: слепи прогледват,
хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват,
мъртви възкръсват, на бедни се благовествува; и блажен е оня,
който се не съблазни поради Мене.” (Лк 7,22-23)
Християнската вяра се живее лично и заедно с другите. Ето
защо с кръщението всеки човек става член на Църквата в една
определена енория, където той има местожителство. И когато
се премести остава старата енория и става веднага член в
новата. Където сме ние там е нашето място, там е нашата
енория. Затова енорията има душа, която е дадена от всички
кръстени, които живеят на нейната територия. Тя става много
по-жива, когато всички участват в нейния живот.
Можем да кажем, че няма смисъл да бъдем кръстени и да не се
чувстваме част от Църквата в нашата енория.
Син Божий се роди и живя между нас, за да ни покани да се
съединим с Него и с Отца му в Светия Дух и това днес става в
Църквата: тази покана може да бъде приета или да бъде
отречена.
В истинската вяра няма място за думите “може би”: “и ако
някой чуе думите Ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото
не дойдох да съдя света, а да спася света. Който отхвърля Мене
и не приема думите Ми, има кой да го съди: словото, що казах,
то ще го съди в последния ден.” (Йо 12,47-48).
Нека Светлината на Евангелието увеличава нашата вяра.

Отец Валтер Горра
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(Продължава от миналия брой)

ПЪРВА ГЛАВА
В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СЪБОРА И НА
ЮБИЛЕЯ

С поглед обърнат към Христос

6. Изминаха 10 години от както имах удоволствието да
посоча на Църквата пътя за подготовка за Големия Юбилей
през 2000 година, чрез Апостолическото Писмо от 10 ноември
1994г. Tertio millennio adveniente. Аз забелязах, че този
исторически повод се открои на хоризонта, като голяма
благодат. Аз не вярвах разбира се, че един прост бегъл
хронологически поглед, при това забележителен, може да
съдържа в самия себе си големи изменения. След започването
на Хилядолетието, за съжаление фактите са натоварени да се
откроят с един вид изключително твърдата продължителност на
събитията, които ги предшестваха и често с най-лошите сред
тях. Наблизо до спокойните перспективи се обрисува един
сценарий, който позволява да се видят злокобните сенки на
насилие и кръв, които не престават да ни натъжават. Но
поканвайки Църквата да отслужи Юбилея на 2000 години от
Превъплъщението, аз бях убеден и днес го следвам повече от
всякога, че работя непрекъснато за човечеството.
Христос в действителност е в центъра не само на историята на
Църквата, но и в историята на човечеството. В Него всичко е
станало (повторено) (виж Еф 1,10; Кол 1,15-20) Как да не
припомним устремът, с който Екуменичният ІІ Ватикански
Събор, цитирайки Папа Павел VІ, изповяда, че Христос “е
краят на човешката история, точката, в която се съсредоточават
стремежите на историята и на цивилизацията, център на
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човешкия род, радост за всички сърца и пълнота за всички
вдъхновения”? Учението на Събора допринесе до нови
задълбочавания на познанието за същността на Църквата,
отваряйки сърцата на вярващите за едно по-грижовно
разбиране на Тайните на вярата и на самите земни реалности в
светлината на Христос. В Него, Словото стана плът, и се откри
в действителност не само Тайната за Бога, но самата Тайна за
човека. В Него, човекът намери изкупление и пълнота.

7. В Енцикликата Redemptor hominis, в началото на моя
понтификат, аз пламенно развих тази тематика, която по-късно
предприемах при различни други обстоятелства. Юбилеят беше
подходящият момент, за да се привлече вниманието на
вярващите върху тази основна истина. Подготовката на това
голямо събитие беше изцяло триединна и христоцентрична.
Разбира се в тази главна насока, Евхаристията не можеше да
бъде забравена. Ако ние днес се подготвяме да отслужим една
Година на Евхаристията, аз припомних добросърдечно, че в
Апостолическото Писмо Tertio millennio adveniente аз написах:
“2000 година ще бъде една евхаристична година: в Тайнството
Евхаристия, Спасителят въплътен в плътта на Мария вече
двадесет века продължава да се поднася на човечеството, като
извор на божествен живот.” Международният Евхаристичен
Конгрес, честван в Рим даде един конкретен характер на тази
конотация (connotation) на Големия Юбилей. Струва си също да
си припомним, че в пълната подготовка на Юбилея в
Апостолическото Писмо Dies Domini, аз предложих за
размишление на верните темата за “Неделята”, като ден на
Възкръсналия Господ и изключителен ден за Църквата. Аз
поканих тогава всички да преоткрият Евхаристичното
Служение, като сърцето на Неделята.

С Мария да съзерцаваме лицето на Христос

8. Наследството на Големия Юбилей, беше в известна
степен събрано в Апостолическото Писмо Novo millennio
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ineunte. В този документ, който представлява в известна степен
една програма, аз внуших перспективата за едно пасторално
обвързване, основано върху съзерцанието на лицето на
Христос, в рамките на една църковна педагогика, която е
способна да води към висша степен на святостта, към
специално преоткриване чрез изкуството на молитвата. И в тази
връзка, как можеха да отсъстват литургичното обвързване и
съвсем специалното внимание към евхаристичния живот? Аз
написах, тогава: “През ХХ век, по-специално след Събора,
християнската общност много израсна в начина да отслужва
Тайнствата, най-вече Евхаристията. Трябва да се постоянства в
тази насока, отдавайки особена значимост на неделната
Евхаристия и на самата Неделя, възприета като специален ден
за вяра, ден на Възкръсналия Господ и дар на Светия Дух,
истинска седмична Пасха”. В контекста на възпитанието с
молитва, аз приканих също към практика за Литургията на
Часовете, чрез която Църквата освещава различните часове от
деня и ритъма на времето, според типичното определяне на
Литургичната Година.

9. После с обявяването на Годината на Броеницата и с
публикацията на Апостолическото Писмо Rosarium Virginis
Mariae, аз повдигнах темата за съзерцанието на Лицето на
Христос, като се започне от мариалната насока, предлагайки
отново Броеницата. Наистина тази традиционна молитва, така
препоръчвана от Магистрата и толкова скъпа за Божия народ,
има чисто библейски характер, принципно центрирана върху
името и лицето на Исус, фиксирана в съзерцанието на Тайните
и в повторението на Здравей Мария. Това повтарящо развитие
изгради един вид педагогиката на любовта, визираща да се
възпламени сърцето със същата любов, като тази, която Мария
храни към своя Син. Ето защо, отнасяйки към едно ново
съзряване този многовековен маршрут, аз исках тази
привилегирована форма за съзерцание да може да допълни своя
характер от истинския характер “събран в Евангелието”,
включвайки в Броеницата и Светлите Тайни. И как да не се
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постави Евхаристията на върха на Светлите Тайни?

От Годината на броеницата към Годината на Евхаристията

10. Точно по средата на Годината на Броеницата аз
публикувах Енцикликата Ecclesia de Eucharistia, чрез която
исках да доизясня (прославя, проуча, поясня) Тайната на
Евхаристията в нейната единствена и жива връзка с Църквата.
Аз насърчих всеки да служи Евхаристичната Жертва с
усърдието, което заслужава, поднасяйки на присъстващия Исус
в Евхаристията, дори извън Мисата едно достойно обожаване
на една толкова голяма Тайна. Аз предложих най-вече отново
изискването за евхаристична духовност, посочвайки Мария
като модел за “евхаристична жена”.
Годината на Евхаристията се вписва тогава на една основна
плоскост, която се обогатява от година на година, оставяйки все
така съвършено центрирана върху темата за Христос и за
съзерцанието на Неговото Лице. В известен смисъл тя е
предложена като Година на обобщението, един вид връх на
целия извървян път. Би могло да се кажат много неща, за да се
изживее добре тази година. Аз ще се огранича да посоча само
няколко перспективи, които могат да помогнат на всички верни
да имат просветлено, плодотворно и съсредоточено поведение.

(продължава в следващия брой)

24 ноември 2004 Ели Йохан Генеш
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Живеем в много динамично време. Време на
глобализация, синкретизъм, всестранна информация и
номадско скитане от държава в държава. Това е един модерен
свят, в който най-важното за нас е повече да произвеждаме и
повече да консумираме човешките, материални и духовни
блага. В това забързано и технологично ежедневие ние все
повече и повече започваме да гледаме на другия до нас не като
на образ Божий, неповторима личност, като нещо уникално и
ценно само по себе си, а като на функция, нещо което можем да
притежаваме както и да се възползваме от неговите качества. В
такъв случай, другият може да се превърне в заплаха и
конкурент за нашето духовно и материално благополучие.
В древния ,,Патерик” - сборника с наставления на египетските
пустинци – има един разговор между св. Макарий Велики и
черепа на един египетски жрец.
“Това ни разказа старецът Макарий: Като вървях сам през
пустинята намерих мъртвешки череп. Когато го побутнах с
маслинова тояжка, черепът проговори. Попитах го: кой си ти?
Той ми отговори: аз бях жрец на езичниците, които живееха по
тези места и служеха на идолите. А ти си духоносния Макарий.
Когато в тебе се разгори състрадателна любов към ония, които
са в ада и когато се помолиш за тях, тогава добиват малко
утеха. Старецът го попитал: за каква утеха говориш и за какви
мъки? Черепът му отговорил: колкото е далече небето от
земята, толкова е дълбок и огъня под нас, потопените в него от
нозете до главата. И което е най- страшното: никой никого не
може да види лице в лице, защото всички са прилепнали с гръб
един към друг. Когато обаче ти се помолиш за нас, тогава
отчасти виждаме лицата си един други. Ето това е утехата.
Старецът заплака и рече: проклет да е денят, в който се е родил
човек... ”
В този разговор ние откриваме трагедията на човешкия живот.
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Какво е адът? – Невъзможността да се общува с другия. И
действително, лицето на другия е единствената истинска утеха
на човека в сивата пустиня на живота.
Каква връзка би могла да има има св. Литургия с търсенето и
общуването с другия?
За много съвременни християни св. Литургия се възприема като
вкаменен остатък от миналото, екзотичен ритуал, но чужд на
модерния начин на живот. Но в действителност, тя не е това,
което може да се стори на някого на пръв поглед, а нещо много
по-дълбоко: в нея е скрита цялата тайна на Църквата и е
разкрита пълнотата на християнското разбиране за живота и
другия. Литургията е откриване на тайната на живота, като
тайна на общението и радоста от гледането лице в лице.
Човекът търси присъствието на другия като вътрешна пълнота
на самия себе си и за това е нужно индивидът да стане личност.
Другият е нашето спасение и нашият живот, единствено чрез
нашия ближен ние достигаме до Бога.
Коя е първата реалност, с която човек влиза в съприкосновение
от момента на своето раждане?
Това е лицето на майката, т.е. лицето на другия човек. Още от
самото начало започваме да търсим утвърждаване на самите
себе си в другия. Това означава че в нас има глад и този глад е
за вечното гледане лицето на другия, това е глад за вечния
живот, за хляба на Живота, който следователно не може да бъде
нищо от онова, което носи в себе си зародиша на смъртта.
Единственото, което може да преодолее смъртта, това е
общението с Христа. В светата Евхаристия ние се срещаме и
общуваме с вечно Присъстващия и в нея се съединяваме с Бога,
ближния и цялото творение. Небесния хляб, който ядем на св.
Литургия е извор на живота и е гаранция за вечна радост от
лика на другия и светлината, която озарява и открива лицето
му. Затова и възлюбеният ученик на Христос, Йоан Богослов
говори за Него: “В Него имаше живот, и животът беше
светлината на човеците” (Йоан 1,4). Онези, които приемат тази
истинска Светлина, стават Църква, т.е. призвани и събрани на
радостен и вечен Събор за гледане “лице в лице” (1Кор 13,12).
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Тази Светлина събира всичко в неразривно единство и
възвръща, и предпазва всичко от забрава и смърт. Оттук и
паметта на Църквата е памет жива и нейното предание -
Предание на Живота. Литургията е земен залог и начало
“смътно като през огледало”(1Кор 13,12) на това вечно и
взаимно гледане на Другия и радостта от него.

свещ. Добромир Димитров
болничен параклис “Св. беср. Козма и Дамиан”, МБАЛ-Русе

След тържествено откриване на
пасторалната визита на 16 октомври - на
празника на катедралата в Русе - нашият

Епископ започна да посещава енориите. Програмата
предвижда осем дена във всяка енория - от неделя до
следващата неделя. През тези първи месеци монс. Петко
отиде в енориите на Плевен-Асеново, Белене и Ореш-Свищов.
Очаквайки неговото посещение в нашата енория от 17 до 24
април, бяхме много любопитни да чуем впечатленията от тези
три енории. Така отец Станислав, сестра Агнеса и сестра
Кристияна ни предоставят тези свидетелства.

Пасторално посещение
в енория”Дева Мария от Фатима” - Плевен

Както ни казва Каноническото Право и обичая, че Пастирите се
срещат със своите вярващи в епархията така и в нашата епархия
започна пасторално посещение.То ще продължи една година и
е свързано с посещения из всички енории в епархията.
На 23.10.2004г. в град Плевен енория “Дева Мария от Фатима”
започна пасторалното посещение на Монс. Петко Христов.
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Тази визита продължи една седмица.
Визитата започна с литургия, която бе водена от нашия
Епископ. Децата, младежите и семействата от енорията му
поднесоха много цветя съпроводени и с хубави пожелания,
както за него така и за всички нас. По време на проповедта
Монс. представи отец Станислав за новия енорийски свещеник
в тази общност. Покани всички да работим заедно и ни пожела
едно успешно развитие за в бъдеще.
Накрая на Литургията завърши със сърдечни пожелания за
всички енориаши и призив за доброта, сърдечност и успех в
деиствитеиноста си.
След Литургията имаше възможност за личен разговор с
Епискора. Тази възможност бе през цялата седмица, имаше
срещи с младежи и желаещи енориаши. Беше много хубаво.
Всики бяха добре разположени. Епископът изглеждал доволен
и наистина така беше и го разбрахме накрая на визитата.

О.Станислав Жемински

Пасторална Визита на нашия Епископ в Белене
21 - 28 Ноември 2004

Визитата на нашия Епископ в двете Енории на Белене беше
време на благодат. Ние искаме да благодарим на нашия Пастир
за неговото присъствие, за неговото слово и търпение към
всички нас.
Това, което искаме да отбележим в тази визита е неговата
среща с възрастните и болните, състояла се на 25 ноември. През
този ден микробусът, частни коли и колата на Каритас сновяха
из целия град, за да извозят до Църквата "Света Богородица"
всички възрастни, желаещи да вземат участие в Месата и да
получат тайнството на Болните. Повече от 200 души
откликнаха на тази покана. Месата беше празнична. Много
познати песни бяха изпети, окуражителните думи на нашия
Епископ бяха утеха за всички присъстващи.
След проповедта, много време беше необходимо на всички тези
хора, превити от годините, от умората и труда, да се приближат
до Олтара,за да получат Маслоосвещение.
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Помазването, извършено от нашия Пастир върху побелелите
глави, елеосвещението вьрху техните обезформени ръце беше
много вълнуващо, както и причастието в края на Литургията.
Цялата тази церемония, беше доста дълга, но в същото време
вдъхваща кураж и сили.
Дълго време след това възрастните споделяха радостта си и
емоциите си от изживяното, това е незабравим за тях
момент,който те биха желали отново да се повтори.
Нашият Епископ се срещна също и с всички действащи в
нашите Енории групи. Всички оцениха тази среща с Него.
В заключение бихме искали да изкажем на нашия Пастир
нашата благодарност за неговото присъствие между нас, да го
уверим, че тази визита ще донесе много плодове за нас. Ние ще
го придружаваме чрез молитвите си по време на цялата
година,за да може неговата пасторална визита в нашата
Епархия да бъде плодоносна и благословена от Господа.

Сестра Агнес Палеологу

Пасторална Визита на монс. Петко в Ореш и Свищов
от 5 до 12 Декември 2004

Неделя – първият ден от визитата в Ореш започна с
тържествено шествие и света Литургия. В проповедта
Епископът разясни причината за своето посещение и направи
сравнение с миналата визита преди 4 години. Така беше и в
Свищов след обяд. Вечерта в Ореш монс. Петко проведе среща
с младите семейства. На 6 и 7 декември епископът отсъства,
поради други задължения.
На енорийския празник – 08.12 бе отслужена тържествена
Литургия от нашия Епископ Петко и свещениците от
епархията. Присъстваха много вярващи. За да бъде Литургията
по-тържествена допринесе младежкият хор “Евгений Босилков”
с прекрасното си пеене. След това младите представиха пиеса
“Майка Мария в Кана Галилейска”. Всички присъстващи бяха
развълнувани до такава степен, че дори имаше и разплакани.
На 09.12 преди обяд в Ореш Епископът беше на разположение
на енориашите за лични срещи. След обяд имаше Литургия и
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обожаване. Същата вечер епископът се срещна с децата от
основното училище.
На 10.12 преди обяд беше отслужена Литургия в Свищов, а
след това обожаване. После монс. Петко се срещна с верните.
По-късно в Ореш имаше среща с Пасторалния съвет.
Събота - 11.12 преди обяд монс. Петко беше на разположение
на енориашите. Кулминацията на тази пасторална визита бе
срещата с младите от двете енории, Ореш и Свищов. Тя
продължи няколко часа.
На 12.12 след двете Литургии, Ореш и Свищов, монс. Петко
приключи своята визита. О. Фортунато от името на всички
верни благодари на Епископа за всичко, което е направил през
тия дни и обеща, че ще бъдем по-добри и по-редовни на църква.
Епископът отговори: “Не е достатъчно само да обещаваме, а да
се стремим да превърнем думите в дела.” Нека Бог даде да е
така.

Сестра Кристияна Айдукович

Господи, в тишината на започващия ден
идвам да прося от Тебе мир, мъдрост, сила.

Искам да гледам днес света с очи, изпълнени от любов,
да бъда търпелив, внимателен, благ и благоразумен.

Да виждам над външността Твоите чеда,
както Ти ги виждаш.

И така да виждам само доброто във всеки един от тях.
Затвори ушите ми за всяка клевета,

пази езика ми от всяко зложелателство,
само благослонни мисли да пребъдват в ума ми.

Да бъда твой благосклонен и радостен, та всички,
които ме доближават, да почувстват Твоето присъствие.

Облечи ме с Твоята красота, Господи,
и през целия ден да проявявам Тебе...
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Помнете ли когато на 7 ноември (ден на
Каритас) решихме да дадем нашата помощ за
Сиерре Леоне (Африка)? От двете енории в
Русе и Търново онзи ден събрахме 100 евро,
които изпратихме до “Фондация Детска
Болница Фреетоwн” в Сиерра Леоне. Тази

Страна е една от най-бедните Държави в целия свят с най-
висока детска смъртност: само половината от децата
живеят повече от 5 години (на хиляда родени 170 умират
веднага след раждането и 286 не достигат до 5 години).
Нашата помощ изглежда малко за нуждите на Сиерре Леоне,
но и океанът е съставен от капки. Публикуваме за всички вас
благодарствено писмо, което получихме за Коледа от тази
Фондация

Stichting Kinderziekenhuis – Freetown
18, Land van Eyckstraat,
6085 CP Horn, Holland
Tel/Fax: 0031.475.582066
Kamer van Koophandel nr. 41068575 Help direct
Rabobank nr. 12.34.71.834

Хорн, 2004-12-26

До: Енориите в Русе и Велико Търново - България
От: Фондация Детска Болница Фреетоwн – Сиерра Леоне

Скъпи хора,
Ние много се зарадвахме, когато разбрахме, че хората от
вашата енория се интересуват от Африка и особено от децата в
Сиерра Леоне. Децата са нашето бъдеще, без значение къде се
намират по света. Тези деца са бъдещето на Африка и имат
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нужда от допълнително внимание и именно заради това ние сме
изкючително благодарни за вашия жест. Това се нарича
истинско приятелство. Даже и да не се познаваме лично,
вашият жест ни сближава в едно приятелство с децата от Порт
Лочо.
“Африка” звучи толкова далеч,
но всъщност е само на 6 часа
път със самолет.
Аз знам със сигурност, че
децата от Дома за сираци от Св.
Мартин ще ме питат къде е
Русе, и къде се намира
България. И аз с удоволствие ще
им обясня и ще им разкажа за
вас и вашата енория през
следващото ми пътуване до Порто Лочо в Сиерра Леоне.

Вашата акция със сигурност значи много за нас, и ние ви
благодарим от сърце.

Децата от дома за сираци Св. Мартин ви пожелават Честита
Коледа и Весела Нова Година.

От името на фондацията,
Благодаря отново:

Хенк Артс
Секретар/Кофчхецник
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Хората живеят в пълнота само няколко месеца,
глезят се през целия си живот, и когато са на
осемдесет години имат в ръцете си само

тежестта на няколко мига от живота. Защо не можеш да
живееш живота си?
Непрекъснато мислиш, че животът ще почне утре; трябва да
подготвиш “своето бъдеще”; изпити, професия, семейство; след
това бъдещето на децата си, техните изпити, тяхното
семейство, тяхната професия; след това старостта си, пенсията,
къщата...утре ще го направя....утре ще имам......утре ще бъда....
Защо трябва да чакаш утре, за да живееш? Един ден няма да
има за теб утре и няма да го преживееш.
Хващаш се за миналото, защото ти се стува важно, защото си го
преживял, но това беше вчера, днеска нямаш повече власт над
него.
Бъдещето те хваша, защото в мечтите си го приготвяш както
искаш, според твоя вкус, но все още го няма и няма смисъл да
се занимаваш с него.
Сегашното е малко, толкова малко, че няма за тебе никаква
стойност, но имаш власт над него, и твоят живот, частичка по
частичка, се състои само от сегашните моменти.
Мислиш, че пред тебе е щастието, радостта, любовта, Бог.
Мислиш! Но забравяш, че Бог е до Тебе, точно на това място, в
което се намираш, в този момент, в който живееш.
Не трябва да бъдеш вечен пътник, който оставя Бога по край
пътя и сам бяга зад собствената си сянка.
Неспокоен, човек влачи зад себе си миналото и иска да
подхване и бъдещето заедно с настоящето.
Възбуден, човек иска да преживее много моменти
същевременно. Ако искаш да преживееш добре своя живот,
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сложи миналото в ръцете на Бога, остави на Него бъдещето и в
пълнота живей един след друг сегашните моменти. Не оставяй
нито един момент, защото всеки е много ценен. Сегашният
момент е лек, не те подтиска, той е тесен, не оставя място за
неспокойствие, минава бързо, той е точно по човешки размер,
можеш да го водиш и да го носиш, само той те храни, неговата
дълбочина е безкрайна, само в него живее любовта.
Не приемайки отговорността за миналото, отхвърляйки
размишлението за бъдещето, и всичко това от страх е
страхливост.
Не съжалявай за миналото, не се притиснявай за бъдещето, това
е Любов, защото означава, че си я отдал на Бога.
Бог те очаква в сегашния миг. Ако си съгласен да останеш там
както щепсел в контакта, светлината и силата ще минат. Но в
голямата стая, в която се намираш има само един единствен
контакт, малък, мъничек....
Сегашният миг е точка за влизането на Бога в твоя живот, и
чрез тебе в живота на света. Но Бог никога не влиза без да има
твоето разрешение.
Да кажеш “да” на призива на Бога, на благовещението на всеки
момент, означава да бъдеш присъстващ изцяло.
Ако кажеш “да” на сегашния момент, позволяваш да се роди в
тебе Божий Син.
Ако кажеш “да” на сегашната работа, позволяваш да продължи
плана на сътворението в Сина.
Ако казваш “да” на сегашната умора, позволяваш на
изкуплението в Сина.
Най-голям и най-деен твой ангажимент, е ангажимента за
сегашния момент, той те задължава да сложиш твоето минало и
твоето бъдеще в ръцете на Бога, да бъдеш готов на всичко. Ако
останеш верен на това, ще преживееш своя живот цялостно и
ще му осигуриш безкрайна пълнота.

Сестра Йола
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Понякога трудно бихме могли да видим
светлината на надеждата в днешния свят,
белязан от терор, бедствия и болести,

разслоения и егоизъм. Но точно затова именно в този свят
на отчуждение, човешкото послание, отправено от всички
нас – посланието за мир и човечност, за милост и живот за

другите, придобива осезаем  смисъл.
През 1984 година Каритас Франция постави началото на
кампанията „10 милиона светлини за мир”. Обединяващата
идея на кампанията е в дните на месец декември, преди
светлият Християнски празник Рождество Христово, да се
освети със свещи емблематично място в града –

паметник, сграда, мост, като чрез запалването на пламъка
на свещта се изрази волята на хората за мир и помирение.
През 2002 г. инициативата напусна пределите на Франция и
бе проведена в страни, където тероризмът, насилието,
войната и страха са ежедневие: Косово, Македония,
Сърбия, Израел. През 2004 година Каритас ще организира

различни инициативи в цяла Европа, включително и в
България.
В Русе кампанията “10 милиона светлини за мир” се
състоя на 9 декември и в нея участваха над 500
граждани. Обединяващото мото на инициативата беше
“Религиите обединени за мир” и зад нея застанаха

представители на различните вероизповедания в нашия

КАРИТАС РУСЕ
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град – православни, католици, евангелисти,
мюсюлмани, евреи. Общността от
католическата енория “Св.Павел от кръста” бе
водена от о.Валтер, чиято бе идеята събитието

да премине под това мото и на чиято покана се отзоваха
религиозните водачи и кмета на града.
Кампанията протече на две нива – приветствия от Каритас
и от кмета на град Русе г-жа Елеонора Николова и рецитал
за мира на деца от различните вероизповедания.
Събралите се хора осветиха Паметника на свободата –
пламъкът на нашите свещи ни даде светлината, от която

всички се нуждаем, помирение, което всички заедно
измолихме, надеждата, че терористичните актове ще спрат,
че няма да има повече насилие, че хората ще живеят
спокойно и в разбирателство. В края на рецитала децата
пуснаха в небето над Русе цветни балони –

послание за свободен и щастлив живот. Вторият
етап беше осветяване на дървото на мира, което е
посадено в центъра на Русе преди 2 години от
представители на различните вероизповедания в
града, като обединяващ символ и послание за мир и хармония.
Духовните лица оставиха своите свещички около дървото и го
поляха, за да расте и изразява волята на русенци за мир и
помирение.
Светлината на нашите свещи, беше част от 10 милиона
светлини за мир, запалени в цяла Европа!

Светломира Славова
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Когато били изгонени от Райската градина,
Адам и Ева, си тръгнали огорчени и ядосани.
Техните лица били зачервени, устните
обърнати от болка, сърцата изпълнени с

ненавист. Обвинявали се един друг, оскърбени, наплашени ...
“Ти си прокълнат, ти си само един неудачник ...” – викала Ева
“Всичко е по твоя вина!” – крещял Адам, докато прегракнал.
Вървели със стиснати юмруци, с пламтящи очи, с тежко бреме,
смазани като от скала. Всичко това породило голяма тъга у
Бога. Тогава Бог решил да прибави нещо към създанията.
Нещо, което не бил предвидил в оригиналния план. Минал леко
между мъжа и жената и докоснал сърцата и очите им. Така
създал сълзите.
Адам и Ева започнали да плачат. Скалата и яростта, които
таяли вътре в себе си, изчезнали. Една нова обич ги обляла и се
прегърнали.

Запомни!
Не винаги сълзите са знак на слабост.
Ти плачеш ли понякога от обич пред Исус?

Сестра Терезита


