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Първите християни не само
„свидетелствуваха с голяма сила за
възкресението на Господа Иисуса
Христа” (Деян 4,33), но бяха убедени и за
присъствието на Исус в общността на
вярващите.

Още сутринта на Пасха двама души облечени в бели дрехи
укоряваха изплашените жени, които отидоха на гроба на Исус:
„защо търсите Живия между мъртвите?” (Лк 24,5). Исус ясно
споменал още преди смъртта си: „дето са двама или трима
събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Мт 18,20).
Последните Негови думи към апостолите, след Възкресението
Му, са били: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на
света” (Мт 28,20).
Книга на Откровението представя Исус като „Живият”. „бях
мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков” (Откр 1,18).
Въскръсналият Исус е жив и присъства в общността на
вярващите. И още повече, между Исус и вярващите, събрани в
неговото име, съществува едно реално и дълбоко единение,
което Апостол Павел го нарича „Тялото Христово”.
Въскръсналият Исус не е изчезнал, нито е сянка или „дух,
който няма плът и кости” (виж Лк 24,39), но е реално жив и
присъщващ в обществото на вярващите тоест в Църквата.
С явленията си пред Апостолите, през четиридесетте дни след
Възкресението, Исус иска да научи учениците Си на един нов
вид на Неговото присъствие реално и тайнствено между своите.
Исусовите ученици разбраха че Възкресналият Исус е жив и
близо до тях, макар и по невидим начин. Първите християни
тогава не само почнаха да известяват Възкресението на Исус и
да разказват за учението Му и делата му, но свидетелстваха, че
Исус е Живият и Присъстващият между тях.
Исус с Възкресението Си прие Божията Слава и в човешкото си
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естество, но в същото време Той остава до нас и продължава да
ходи с нас по улиците на света, да изпълнява историята чрез
общността на вярващите.
Църквата, Неговото видимо Мистично Тяло, Го призовава, Го
известява, хвали Го и свидетелства за Него. Първите Християни
нямаха друга грижа освен да реализират и да живеят
единението между тях в името на Исус, за да гарантират
Неговото обещано присъствие. Беше едно единение основано
върху Възкресението и върху Присъствието на Възкресналия
Господ, което не се изчерпваше в едно литургично единение в
деня след събота, деня на Господа, но достига до всичките
измерения на живота, така че да постигнат едно съвършено
общение, което ясно ни показва Лука: „множеството повярвали
имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не
наричаше свое, но всичко им беше общо” (Ат 4,33). Тази тайна
на живото и действащо присъствие на Въскръсналия Исус не се
е загазнала. То продължава във всичките си измерения на
Църквата, тоест в различните видове на единение на вярващите
в името на Исус, чието присъствие достигна различни нива на
интензивност пропорционални на нивата на църковното
общество.
В светлината на това присъствие на Исус, от Него обещано и
гарантирано, трябва да живеем Неделната Евхаристия.Тя е
седмичната среща с Живия, Който укрепяява и увеличава
вярата заедно със способността за свидетелстване.
В тази светлина на това присъствие на Живия между нас,
триябва да живеем  живота на енорията, която или е едно цяло
от хората единени в името на Исус и във взаимна любов живяна
във всекидневието или е нищо.
Вярващите тогава трябва да измолят от Светия Дух смелостта
да обмислят отново дали във всяко допълнително ниво са
автентичен израз на Църквата, тоест тяло Христово и знак на
живото присъствие на Исус между хората.
Само така живеем с Възкръсналия Исус и можем да кажем:

Христос Възкръсна - Найстина Възкръсна.
Отец Валтер Горра
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Свети Анселм е роден през 1033г, в Италия.
Около 1060г се посвещава на монащеслия
живот в манастира Бек, Нормандия, ставайки
по-късно негов приор (1063) и абат (1078). През
1093г е избран за архиепископ на Кантърбъри и

съотвено примас на Англия. Умира на 21 април 1109г.
Католическата Църква го канонизира през 15 век.
Диалогът “Защо Бог стана човек” е наъ-общирният негов текст.
Текстът е структуриран в две книги. Събеседникът на С.Анселм е
исторически добре известна фигура. Бозо идва при Анселм в Бек,
за да търси решение на свои интелектуални проблеми. По-късно
става монах и съпровожда учителия си в Англия. По-късно 1124 до
1136г той е абат на Бек.
Подобно на всички други Анселмови текстове, и този се основава
на реални диспути.
Тука публикуваме диалога върху темата “По силата на какво
основание от неговата смърт следва човешкото спасение” (глава
XIX).

Анселм: Нека сега видим, доколкото можем, по силата на какво
основание оттук следва спасението на човека.
Бозо: Към това се стреми сърцето ми. Защото макар да ми се
струва, че го разбирам, искам все пак връзката между основанията
да бъде направена от теб.
А: Колко голямо е онова, което Син доброволно е дал, не се
нуждае обаче от обяснение.
Б: Достатъчно е ясно.
А: Едва ли ще отсъдиш, че онзи, който доброволно е дал такъв
голям дар на Бога, трябва да остане без въздаяние.
Б: Напротив, струва ми се необходимо Отец да възнагради Сина.
Иначе би изглеждал или несправедлив, ако не би пожелал, или
немощен, ако не би могъл, които неща са чужди Богу.
А: Когато някой възнаграждава някого, той или му дава нещо,
което онзи няма, или му опрощава нещо, което може да бъде
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изисквано от него. Преди обаче Син да извърши така голямото
деяние, всичко, което е било на Отца, е било и негово (вж. Йо
16,15; 17,10), и никога не е дължал на Отца нещо, което той да
би могъл да му опрости. С какво следователно ще бъде
възнаграден онзи, който не се нуждае от нищо, и за когото
няма нещо, което може да му бъде дарено или опростено?
Б: От една страна виждам необходимостта от
възнаграждението, а от друга неговата невъзможност. Защото и
е необходимо Бог да даде обратно, каквото дължи, и няма
такова нещо, което да даде.
А: Ако една толкова голяма и тъй заслужена отплата не би
била дадена, било нему, било на някого другиго, тогава
изглежда Син напразно е извършил толкова великото си дело.
Б: Безбожно е да се мисли така.
А: Необходимо е следователно да бъде възмезден някой друг,
защото този не може да бъде.
Б: Това следва с неизбежност.
А: Ако Син би поискал да даде другиму онова, което следва да
се даде на него, дали ще е справедливо Отец да му се
възпротиви или да откаже на онзи, на когото Син го би дал?
Б: Напротив, аз схващам и като справедливо, и като
необходимо да се допусне от Отец Син да го даде на когото
пожелае, защото и Син има право да дарява своето, и Отец
може да даде само някому другиму онова, което дължи.
А: На кого би било най-подходящо да предостави плода и
отплатата за своята смърт, ако не на онези, заради чието
спасение, както ни учи разумното основание на истината, е
станал човек, и на които, умирайки, е дал, както казахме,
пример за това как се умира за справедливостта? Защото
напразно ще бъдат те негови подражатели (imitatores), ако не
ще бъдат причастни към неговите заслуги. А и кого би
направил по справедливо наследник на дължимото, от което
сам той не се нуждае, и на излиянието на своята пълнота, ако
не своите родители и братя, които вижда да чезнат от недоимък
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в дълбините на несретата, обвързани с толкова и така големи
дългове, тъй че да да се опрости дължимото от тях за греха и
да им се даде онова, от което са лишени поради греховете си.
Б: Нищо по-разумно, нищо по-услаждащо, нищо по-желано не
може да чуе светът. Аз във всеки случай се изпълвам от това с
такава увереност, че вече даже не мога да кажа с каква радост
се възторгва сърцето ми. Защото, види ми се, Бог не би
отблъснал от себе си никого от човеците, приближаващ се към
него под това име.
А: Така е, ако се приближава както трябва. А как става
приближаването към причастието към такава велика
благодат и как трябва да се живее под нея, на това ни учи
Светото Писание, основано като върху здрав фундамент на
устойчивата истина, която донякъде познахме с помощта на
Бога.
Б: Наистина, всичко, което се гради върху тази основа, е
основано върху здрав фундамент (вж. Лк 6,48).
Струва ми се, че вече удовлетворих донякъде твоето питане,
макар някой по-добър от мен да би могъл да го направи по-
пълно, при което тук са налице по-висши и повече основания,
отколкото моят или изобщо смъртният ум е в състояние да
разбере. Очевидно е също, че Бог ни най-малко не е имал
нужда да върши това, което ние разказахме, но неизменната
истина изискваше от нас да говорим така. Защото макар и да
се казва, че извършеното от този човек е сторено от Бога
поради единството на Лицето, въпреки това Бог не е имал
нужда да слиза от небето, за да побеждава дявола, нито да
предприема действия срещу него за освобождението на човека
в съответствие със справедливостта. Но Бог е изисквал
човекът да победи дявола и той, оскърбилият Бога чрез греха,
да даде удовлетворение в съответствие със справедливостта.
Защото дяволът не е дължал на Бога нещо друго, освен
наказанието си, а човекът - своята промяна, тъй щото, някога
победен от него, да го надвие сега. Това, което се изисква от
него обаче, той е дължал на Бога, а не на дявола.
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(Продължава от миналия брой)

ТРЕТА ГЛАВА
ЕВХАРИСТИЯТА, ИЗВОР И
БОГОЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕНИЕТО

“Пребъдвайте в Мене и Аз във вас” (Йо 15,4)

19. На учениците от Емаус, които поискаха от Исус да остане
“с” тях, този Последният им отговори с един много по-голям
дар: Той намери начин да остане “в” тях, чрез Тайнството на
Евхаристията. Да получиш Евхаристия е да влезеш в дълбоко
общение с Исус. “Пребъдвайте в Мене и Аз във вас” (Йо 15,4).
Тази връзка на единение близка и взаимна ни позволява да
изпреварим по някакъв начин, небето на земята. Нима не е там
най-голямото желание на човека? Нима не е това което
предложи Бог, реализирайки в историята Своето намерение за
спасение? Той вложи в сърцето на човека “глад” за Словото
(виж Ам 8,11), един глад, който ще бъде наситен само в
цялостен съюз с Него. Евхаристичното общение ни е дадено, за
да “ни насити” от Бога върху тази земя, в очакване, че този
глад напълно ще бъде заситен на небето.

Един хляб, едно тяло

20. Но тази специална близост, която се реализира в
евхаристичното “общение”, не може да бъде разбрана по един
пригоден начин, нито напълно изживяна, извън църковното
общение. Именно това много пъти съм подчертавал в
Енцикликата Ecclesia de Eucharistia. Църквата е Тялото
Христово: ние вървим по пътя “с Христос”, в очертанията,
където сме във връзка “с Неговото Тяло”. Христос се грижи за
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сътворението и за издигането на това единение, благодарение
на разпространението на Светия Дух. А самият-Той не
престава да го издига в по-висша степен чрез Своето
Евхаристично присъствие. Действително това е именно
единственият евхаристичен Хляб, който прави от нас само
едно Тяло. Апостол Павел го потвърждава: “Понеже хлябът е
един, едно тяло сме и ние многото, защото всички се
причестяваме от единния хляб” (1Кор 10,17). В
Евхаристичната Тайна, Исус изгражда Църквата като общение,
според модела свише призован в свещеническата Му молитва:
“Както Ти, Отче, си в Мене, и Аз - в Тебе, така и те да бъдат в
Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме изпратил” (Йо
17,21).

21. Ако Евхаристията е извор на църковно единение, тя също
е и най-голямата му проява. Евхаристията е Богоявление за
общението. Именно затова Църквата поставя условия, за да
може да вземе участие по пълен начин в Евхаристичното
Служение. Различните ограничения трябва да ни подтикнат да
се заема винаги по-съзнателно с всичко, което изисква
общението, към което Исус ни зове. Отнася се първо до
йерархическото общение, основано върху осъзнаването на
различни роли и служби и продължително потвърждавано в
евхаристичната молитва, чрез споменаването на Папата и
Епархийния Епископ. После се отнася за братското общение,
подхранвано от една “духовност на общението”, която ни
подтиква към откриването на взаимни чувства на
привързаност, на разбиране и на опрощаване.

“Едно сърце и една душа” (Деян 4,32)

22. По време на всяка Миса, ние сме призовани да се
изправим пред идеала за общение, който книгата за Деянията
на Апостолите ни дава като модел за Църквата завинаги. Това е
Църквата, събрана около Апостолите, свикана от Божието
Слово, способна на едно споделяне, което не касае само
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духовните блага, но също и материалните. (виж Деян 2,42-47;
4,32-35). През тази Година на Евхаристията, Господ ни кани
да се приближим възможно най-близо до този идеал. Нека да
бъдат изживени със специално обвързване моментите, които са
вече подсказани от Литургията на “Неизменната Миса”, докато
Епископът служи в своята Катедрала, със своите Свещеници и
своите Дякони, с участието на Божия народ във всички нейни
съставни части. Там се намира главната “проява” на Църквата.
Но ще бъде лоялно да се определят други значими случаи,
дори на ниво Енории, за да израсне смисъла на общението,
черпейки от Евхаристичното Служение един обновен
ентусиазъм.

Денят на Господ

23. През тази година, аз желая най-вече да се ангажираме по
специален начин, за да преоткрием и живеем напълно
Неделята, като Ден на Господа и Ден на Църквата. Аз бих бил
щастлив, ако се размишляваше отново върху това, което
написах в Апостолическото Писмо Dies Domini. Наистина
“това е точно по време на неделната Миса, която християните
ще изживеят отново със специална наситеност чрез
приложения опит на Апостолите, събрани в навечерието на
Пасхата, докато Възкръсналият се появява пред тях. (виж Йн
20,19). В това малко ядро от ученици, пионерите на Църквата,
се намираше настоящето по определен начин на Божия народ
на всички времена.” През тази година на благодат,
Свещениците в тяхното пасторално обвързване, ще имат още
една по-голяма грижа за неделната Миса, в качеството й на
Служение по време, на което Енорийската общност се открива
от едно единствено сърце, виждайки също там и обикновеното
участие на различни групи, движения, асоциации, които са
представени в нея.

(продължава в следващия брой)
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След изгорялата жертва в огъня, царят
попита дворцовия мъдрец:
- Мъдрецо, коя светлина осветява наистина

човека?
- Светлината на слънцето о велики Царю - отговори мъдрецът -
чрез слънчевата светлина човекът живее, работи и се връща в
къщи
- Наистина е така - завърши царят и после продължи да пита -
Но когато слънцето залезе, коя светлина осветява човека?
- Луната е светлината за него, велики царю. Чрез лунната
светлина, човекът живее, работи и се връща в къщи.
- Наистина е така, мъдрецо, но когато слънцето залезе, когато
луната не се показва, коя светлина осветява човека?
- Огънят е светлина за него, велики царю. Чрез светлината на
огъня, човекът живее, работи и се връща в къщи.
- Наистна е така, мъдрецо. - обаче царят продължи - Но когато
слънцето залезе, когато луната на се показва, когато огънят е
угаснал, коя светлина осветлява човека?
- Душата е светлина за Него, велики царю. С душата като
светлина, човекът живее, работи и се връща в къщи. Затова,
велики царю, когато е тъмнина, дори  не забелязваме
собствената си ръка, и когато чуем глас, се обръщаме.
- Наистина е така, мъдрецо. -но царят продължи да упорства –
Когато слънцето залезе, когато луната не се показва, когато
огънят е угаснал, когато думата не се слуша повече, коя
светлина осветява човека?”
- Духът на Бога, който му говори в сърцето, е светлина за него,
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велики царю. Поставяйки се в разговор с Бога, който му говори
в сърцето, като светлина, човекът живее, работи и се връща в
дома на Бога.”
- Наистина говори добре, о Божий човек.

Колко пъти си спомняме, че Бог е нашата светлина и той
осветява нашия живот?

Сестра Терезита
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Визитата на монс.Петко Христов започна на
27 февруари и приключи на 6 март.
Откриването и посрещането на епископа
стана с отслужването на тържествена
литургия,като младежите отправиха към него

приветствие,а децата му подариха красиви червени рози в знак
на любовта си и привързаността си към него.Още същата вечер
по програма имаше среща с Енорийския пасторален съвет. На
тази среща бе направен отчет за дейността на енорията през
изминалата 2004г, а също така и отчет за изразходените
средства по дейностите. На тази среща монс. Петко наблегна,
колко е важно да продължим всички дейности особено срещите
със семействата и да търсим начин да ги накараме да се
организират вече сами за срещи и за събирания, на които
свободно да споделят за своя живот, за проблемите, които ги
вълнуват, за растежа им във вярата и за духовното израстване
на техните деца.
На 28 февруари по програма бе посетена енорийската
организация „Каритас”.След това посещение имаше среща с УС
на организацията, на която също бе направен отчет както за
дейността на организацията, така и финансов отчет за
изминалата година. В резюмето, което направи Епископът след
всичко чуто, той сподели че най-силно впечатление му е
направило това посещение на болните от нашите и
италианските младежи, коитовече три години идват в нашата
енория. Сподели също, че всичко което се прави като
занимания с децата (например изработените сувенири от тях за
болните, ушитите играчки за децата с умствени увреждания в
с.Борислав) с помощта на доброволците води до едно добро
възпитание и съпричастност към другите.
На 1 март Епископът бе на посещение в енория „Свети
Михаил” с.Трънчовица. По програма той имаше време за лични
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срещи и разговори с всеки, който желаеше да разговаря по
различни проблеми с него, среща с общността, с кмета на
селото.
На 2 март отново в село Трънчовица среща с всички деца, която
беше много вълнуваща. Монс.Петко изнесе кратък катехизис за
евхаристията, след което зададе въпроси на децата, на които те
и успяваха и не успяваха да отговорят. Като приключи тази
среща всички деца се отправиха към църквата за Литургия и
Обожаване.
На 3 март в Малчика имаше среща с младежите, където
Епископът изнесе катехизис на тема „Евхаристията-проява на
църковно общение на всички нива в църковната йерархия”.
Последваха въпроси към него и срещата приключи с израза
„Молитвата чрез вярата прави чудеса”
На 5 март среща с болните и стари хора от енорията. За да се
осъществи тази среща сестра Санта и брат Енцо извозваха
всички стари и болни, които не можеха да дойдат сами до
църквата, с коли. В 11 часа започна литургията. По време на
проповедта епископът наблегна на това, че за църквата всички
са еднакви, както децата, младежите, семействата, така и
възрастните, болни и стари хора. Той каза, че колкото по-вече
расте възрастта толкова по-вече се приближаваме към срещата
с Бога, затова е нужно тук на земята да се приготвим добре за
тази среща - да възкресим, да съживим в себе си вярата на
която ни научи Исус. Да бъдем разположени към тайнствата,
които приемаме. Да се молим с молитвата на Исус в
Гетсиманската градина: „да бъде твоята воля”. Да носим в себе
си силна вяра, надеждата за вечен живот на небето. След
проповедта той даде тайнството маслосвещенство на болните
като каза, че с приемането на това тайнство, получаваме
духовна подкрепа че душите ни ще възкръснат, ако правим
всичко, което е продиктувано от вярата, ще се явим пред Бога
със знака на вярата, знак на помирение с Бога, чрез белега,
който ще носим от това тайнство.
На 05 март от 17,30 среща със семействата. На тази среща
Епископът изнесе катехизис, като говори, че семейството е
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първата църква, където децата се запознават с вярата.
Семейство, в което са запазени елементарни религиозни
принципи трябва да ги предава на малките за да се съхрани
Църквата, да се помага за изучаването на катехизиса, да се даде
възможност на младежите да получат едно религиозно
образование за да не потънат в това бушуващо море на
суеверия, невежество за собствената си вяра. За да постигнем
това за тях са нужни примери, а това са на първо място
родителите, защото те са най-големият авторитет за тях,
родителите трябва да ги поощряват да ходят на църква, да
посещават катехизиса. Примерът на едно семейство може да
бъде заразителен в положителния смисъл на думата. Ако не е
сключен църковен брак - то това семейство няма благодатта на
Бога, която е необходима за всяко семейство, за да може да
отгледа и възпита своите деца. Затова трябва да бъдем всички
заедно, да спазваме нашите отговорности, пренебрежението
към църквата ще отслабва когато сме заедно, носещи повече
обич, повече вяра и повече сила. Тогава ще можем да устояваме
на всички превратности в живота, ще можем да носим
надеждата, че ще получим обещаното спасение, като вървим по
пътя, който Бог ни предлага със своето учение.
На 06 март отслужена тържествена литургия за изпращането на
монс.Петко от нашата енория. По време на проповедта той
изрази своята радост, че вижда църквата все по-млада, което
означава че с всяка година започват да идват по-редовно деца и
младежи, които са постоянно в църквата, които той си спомня
като деца преди години. Изрази също и своята благодарност
към всички стари хора, които до днес са успели да съхранят и
да предадат вярата на младите, благодарение на тях днес
енорията е жива. Пожела на всички да поддържаме пламъка на
огъня, който гори в енорията.
Ние обещаваме да пазим този пламък, да го поддържаме и той с
всяка изминала година да става все по голям и по-видим за
другите. Монс.Петко благодарим Ви за всички напъствия,които
ни дадохте и нека Божията благодат да бъде винаги с Вас.

Маринела Баленкова
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Не казвай: „няма смисъл да кажа на съпругата
си, че я обичам, тя вече го знае”.
Не казвай нито: „няма смисъл да говоря на Бог,

той знае че аз го обичам”.
Не казвай: „нямам време да се занимавам с моята съпруга, да я
гушкам, да я целувам, трудно е, но аз работя за нея”.
Не казвай нито: „няма нито една минута, за да се моля, но
поднасям моята работа и това е молитва”.
Любовта изисква да спреш. Ако обичаш, трябва да намериш
време за любовта.

Да се молиш означава да спреш. Да дадеш време на Бога, всеки
ден, всяка седмица. В днешния свят, неделята е станала един
ден който всеки оставя за себе си: това е нашият ден.
Забравяме, че този ден принадлежи на Бога.
Когато годеницата получава все по-малко писма от годеника
си, знае много добре, че тяхната любов е в опасност. Когато
загубваш връзката си с Бога, твоята любов е в опасност.
Когато спреш да се молиш, няма да срещнеш Исуса Христа,
няма да чуеш как ти говори чрез живота, защото, за да Го
видиш и да Го разбереш трябва да Го гледаш, да Го чуеш, да Го
слушаш в ежедневния живот, в ежедневните срещи. Да се
молиш означава преди всичко да се обърнеш към Бога. Ако не
се молиш обръщаш се към самия себе си.
Ако живееш далеко от Бога, бавно бавно ще стигнеш до
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заключение, че е хубаво да живееш без Него. Ако живееш без
Него, ще Го забравиш. Ако Го забравиш ще стигнеш
постепенно до заключението, че Той не съществува.
Този, който постоянно иска нещо от обичаната личност, е
купувач не любящ.
Много често твоята молитва е сделка, често ти търгуваш с Бога,
искаш да ти се “плаща”.
Много често да се молиш за Теб е да просиш, да изискваш. Но
молитвата означава да застанеш без никакъв интерес пред Бог:
„Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти...”
Много често за Теб да се молиш е да получаваш. Но молитвата
означава жертва. Да поднесеш животът на света, собствения си
живот, самия себе си.
Ако в молитвата не искаш да получиш нещо искаш поне да
усетиш някакво удовлетворение. Често си обезкуражен.
“Това не ми дава нищо”
“Имам чувството, че говоря напразно”
“Нищо не усещам”
В молитвата нищо не можеш да усетиш, ако нямаш особена
благодат. Всяко едно чувство идва от усета, докато да се молиш
е да останеш в присъствието на Бога, във връзка с Него, който е
недостежим.
Когато очакваш приятности в молитвата, няма да се молиш
наистина.
Да се молиш много често е да скучаеш пред Бога.
Когато си уморен от работата, когато си изморен заради
отговорността и притеснението, когато си викан на всички
страни, трябва се принудиш и да спреш пред Бога, оставяйки
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всичко. Да се примириш с твоята човешка немощ.
Да “загубиш време” без никакъв интерес в Неговото
присъствие, да направиш акт на вяра, любов и хвала - това е
основата на молитвата.
Трябва да искаш да се молиш, а да искаш да се молиш означава
да се молиш. Опитай се да спреш в Неговото присъствие,
опитай през целия ден и никога не казвай: “не мога да се моля”,
“не знам да се моля”, защото самия опит да се молиш е
молитва.
Няма значение твоето положение, нито сегашните условия. Бог
те очаква. Никой и никога не е освободен от молитвата.
Какво би си казал за любовта, чието изразяване би било
определено от настроението, от разни случки, в ежедневния
живот, от болки в корема?
Да бъде твоята молитва освободена от тези моментални неща и
да бъде упорита и систематична. Бог е присъстващ винаги,
винаги те обича и винаги те очаква.
Формите на молитвата са различни, в зависимост от културата,
от възрастта. Всички са ценни, но не забравяй никога целта.
Синовете на същото семейство не могат да донесат по-голяма
радост на баща си, отколкото да се съберат заедно и да му
окажат милостта си.
По същия начин обществена молитва и литургична молитва не
са един факултативен начин на молитва, но са един нормален
начин да се изповядваме като синове Божии, ангажирани
заедно в същата любов.

Сестра Йола



18

Животът е радост, която трябва да се научим да създаваме и

предаваме на останалите. Децата и младежите с увреждания са

като всички останали – с мечти за обиколка на земята и за

полет в космоса, с усещане за красота, с желание за творчество

и себеизразяване. Разликата е в поставените им от заболяването

бариери и в намирането на възможности за тяхното

преодоляване.

От 1999 г. Каритас Русе управлява Център „Милосърдие” за

деца и младежи със специални нужди. Главната цел на този

проект е подобряване на физическото и психическо състояние

на 65 деца и младежи с увреждания, подготвяне за

самостоятелен живот и осигуряване на ресурс за постигане на

социална интеграция.

През миналата година в Център „Милосърдие” на Каритас Русе

отвори врати нов вид терапия – трудотерапия по цветарство.

Тази терапия внесе живот, цвят и веселие в ежедневието на 12

деца и младежи с увреждания. Два пъти в седмицата младите

хора, с помощта на своята ръководителка Йоланта Чолакова се

запознават с растенията в България, разсаждат цветя, правят

апликации и украси. Ръководителката на заниманията работи

съвместно с арт-терапевта и с кинезитерапевта на Център

„Милосърдие”, обсъждат се индивидуалните случаи и се

КАРИТАС РУСЕ



19

предприемат мерки за подобряване на

физическото и психическото състояние

на децата и младежите.

Този вид терапия е насочена към

развиване на възможностите на децата и

младежите с увреждания да се справят в

ежедневието, за повишаване на силата и

сръчността им, за подобряване на

координацията око-ръка, за

подобряване на зрителната наблюдателност и способността им

за разпознаване на различни мотиви и детайли.

Трудотерапията по цветарството помага на нашите клиенти да

водят по-продуктивен и по-активен живот, тя им дава „умения

за живеене”, необходими за независим и удовлетворителен

живот.

Светломира Славова

Каритас Русе

В моята статия “Кога е Великден” (стр. 5) публикувана
в  бюлетин Заедно (брой 31), докато обеснявах как се
брои датата на Великден писах “пролетно новолуние”
вместо “пролетно пълнолуние”. Извинявайки се за
моята грешка ви моля да смените навсякъде в статията
думата “новолуние” с думата “пълнолуние”. Благодаря
на О.Стефан, който забеляза тази моя грешка.

О. Валтер
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Всички заедно искаме да изживеем тайната на страданието,
смъртта и възкресението на Нашия Господ Исус Христос

НЕДЕЛЯ, 20 МАРТ, 10.00 ч.
Връбница

Исус влезе в Йерусалим и хората го приемаха, пейки “Осанна”

СРЯДА, 23 МАРТ, 16.00 ч.
Литургия за осветяване на светите масла

С тази литургия празнуваме свещенството. Всички свещеници от
нашата Епархия служат с Епископа в нашата Катедрала
(свещениците са готови да ви изповядват от 15.00ч и ще
продължат и след литургията до 18.30)

ЧЕТВЪРТЪК, 24 МАРТ, 18.00 ч.
Литургия за Тайната Вечеря

Ще изживеем отново Светия Дар, който Исус ни е оставил: Тялото
Си и Кръвта Си за нашето спасение.
Литургията продължава с обожаването на Светата Евхаристия

ПЕТЪК, 25 МАРТ, 18.00 ч.
Честване Страданието Господне

Време е за смъртта на Исус: “Свърши се”. Искаме да бъдем близо
до Исус в този момент, в който Той дава живота си за нас.
След тази Литургия ще имаме Тържествен Кръстен Път

СЪБОТА, 26 МАРТ, 23.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светата нощ)

ИСУС ВЪЗКРЪСНА

НЕДЕЛЯ, 27 МАРТ, 11.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светия ден)

НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА


