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Бяхме вече готови с нашия бюлетин, когато започнаха да
пристигнат новините за по-тeжкото здравословно състояние на
Нашия Папа Йоан Павел II, и така променихме страниците.
Веднага след като целият свят разбра състоянието Му се
увеличиха молитвите за Него, в църквите се събират, без да е
необходимо да бъдат поканени, множество вярващи. Петък 1
април Площадът Свети Петър в Рим веднага се изпълни с хора
пристигнали от всякъде и също през нощта 70.000 души стояха
почти цяла нощ под прозореца на Неговия кабинет, от който
всяка неделя се показваше и, дори болен искаше до края да
благослови целия свят.
Папата е бил близо до всички нас, до цялата Църква, която
води през тези 26 години с голяма любов. Посочи ни пътя към
Бога, показа ни вярата. С надеждата ни изтегли от тъмнината.
Сега, скъпи Папа, ние всички искаме да ти покажем нашата
любов към тебе, оставайки близо до теб с нашите молитви.
Ще ни липсваш, но в нашите сърца ще носим постоянно твоето
учение, което си ни дал с твоите думи, с твоите документи, с
твоята усмивка и особено с твоето страдание.
Благодаря на Бога за тези 26 години, през които е позволил да
те имаме като нашия Папа, нашия брат, нашия баща.
Папа Йоан Павел II, благодарим ти много за всичко, което си
ни дал.
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Пасторалната визита е важен момент за всяка
Епархия, защото, нейният Пастир, Епископът, има

възможността да се среща с вярващите от всички енории.
Пасторалната визита в енориите на нашата епархия е започнала
още от месец ноември и нашият Епископ, монс. Петко, вече
посети много енории. През тази седмица ще бъде във Варна и
от неделя 17 април до следващата 24 април ще бъде при нас.
Със страниците на нашия бюлетин искам да отговаря на
няколко въпроса, чрез които обяснявам какво е католическата
общност и грижата на Епископа, който като Пастир даден от
Бога, ръководи живота в Епархията и в енориите, в общение с
Папата.
Пасторалната визита е нужна на Епископа и на всички нас,
защото отговаря на въпроса “къде сме като Църква?”, т.е. дали
нашето пътуването към Бога е по-праведен път или сме
загубили пътя. Пасторалната визита позволява да видим
“здравето” на Енорията, и да видим дали е добре или има
нужна от “лекарства”.
Пасторалната визита дава възможност да разберем дали
отговаряме на Евангелието и на учението на Църквата и дали
сме и верни и познаваме и изпълняваме документите, които Тя
издава. Църквата е като един кораб, който с издутите платна
стига до четирите ъгъла на света, за да проповядва Евангелието,
и в него всеки от нас има да върши работа, която Бог ни даде,
та Църквата да изпълнява своята мисия. Да вършим работата си
означава да живеем според христянската вяра и като членове на
Църквата да й помагаме в нейната мисята и да изживеем
живота й.
Да вземем тогава участие през седмицата на пасторалната
визита и да я преживеем заедно, според програмата, която ще
намерете на последната страница.

О. Валтер Горра
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Всички хора са призвани за новия Божи народ.
Ето защо този народ, който остава един и единствен,
необходимо ще се разпростре в целия свят и през всички
времена, за да се изпълни предопределеното от Божията воля.
Бог изначално е създал човешката природа единна и е
постановил да се съберат ведно чедата Му, които са били
разпилени... Тази характерна универсалност, която украсява
Божия народ, е дар от Самия Господ и благодарение на Него
Католическата Църква убедително и постоянно се стреми да
възсъедини цялото човечество с всичкото добро, което то има,
в Главата Христос и в единството на Неговия Дух.
Църквата на Христос действително присъства във всички
законни местни съобщности на вярващи, които се придържат
към своите пастири и също са наречени Църкви в Новия Завет...
В тях вярващите се събират чрез проповедтта на Христовото
Евангелие и честват Тайната Господня вечеря... В тези
общности, колкото малки и бедни да са и често пъти
разпръснати, присъства Христос, по силата на Когото се
обединява една, свята, католическа и апостолска Църква.

Под местна Църква, която най-напред е диоцеза
(или епархия), се разбира общност от вярващи

християни, приобщени във вярата и тайнствата с техния
Епископ, ръкоположен в апостолското наследство. Тези
отделни Църкви са създадени по образа на Универсалната
Църква; само в тях и чрез тях Католическата Църква
съществува като една и единствена.
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Отделните Църкви са изцяло католически чрез приобщаването
им към една от тях - Римската Църква, която държи
„първенство в любовта”. Тази Църква има по-голямата сила на
първенството и затова с нея необходимо трябва да се съгласува
всяка друга Църква, т.е. вярващите навред. И наистина, след
слизането при нас на Въплътеното Слово всички християнски
Църкви от всички страни са приемали и приемат великата
Църква, която е тук (в Рим), за единствена база и опора, защото
според самото обещание на Спасителя вратите на ада никога не
ще имат надмощие над нея.
Не трябва да смятаме, че Универсалната Църква е някакъв сбор
или, ако можем така да се изразим, федеративно обединение на
отделни Църкви. Много повече Църквата е универсална по
своето призвание и мисия, коренейки се в различните условия
от граждански, социален и културен порядък, като във всяка
част на света приема различен облик и форми на проявление.
Богатото разнообразие от църковни дисциплини, литургични
обреди, теологични и духовни наследства, присъщи на
местните Църкви, показва още по-прекрасно съборността на
неделимата Църква като единогласно съзвучие на
многообразието.

Към католическото единство на Божия народ са
призвани всички хора; към това единство

принадлежат по различни начини или са подчинени както
верните католици, така и тези, които вярват в Христос, и накрая
всички хора без изключение, които Божията благодат зове към
спасение.
Към обществото на Църквата са напълно приобщени тези,
които, имайки Светия Дух, приемат изцяло нейната наредба и
всички установени в нея средства за спасение; нещо повече,
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благодарение на връзките, установени при изповядването на
вярата, тайнствата, църковното ръковоство и общението, те са
обединени във видимата цялост на Църквата заедно с Христос,
Който я ръководи чрез върховния Първосвещеник и
епископите. Приобщаването към тялото на Църквата обаче не
осигурява спасение за този, който поради липса на постоянство
в милосърдието присъства в лоното на Църквата „тялом”, но не
и „духом”.
По силата на възраждането им в Христос сред всички вярващи
съществува пълно равенство по отношение на достойнството и
дейността, благодарение на което всички си сътрудничат в
изграждането на Тялото на Христос според положението и
длъжността на всеки. Дори различията, които Господ пожела да
постави между членовете на Своето Тяло, служат на Неговото
единство и мисия. Защото в Църквата има разлика в
служенията, но единство в мисията. Христос повери на
апостолите и техните наследници задължението да учат, да
освещават и да ръководят в Негово име и чрез Неговата власт.
И миряните, станали участници в свещеническата,
пророческата и царствената служба на Христос, изпълняват в
Църквата и света своята част от мисията на целокупния Божи
народ. Накрая, има верни, които принадлежат и на едната, и на
другата категория, които с изповядването на евангелските
съвети са се посветили на Бога по особен начин и допринасят за
спасителната мисия на Църквата.

Защо има църковно служение?
Сам Христос е източникът на служението в Църквата. Той
постановява неговата власт и мисия, дава направлението и
крайната му цел.
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За да отхранва и вечно да увеличава Божия народ, Господ Исус
Христос постанови в Своята Църква различни служения, които
имат за цел доброто на цялото Тяло. Самите служители, които
разполагат със свещена власт, са в служба на своите братя, така
че всички, които принадлежат на Божия Народ, да достигнат до
спасение.
„Как пък ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как
ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат
пратени?” (Рим 10,14-15). Никой отделен човек, нито пък
общност може да известява на себе си Благата вест. „Вярата иде
от слушане” (Рим 10,17). Никой не може да си даде сам
поръчението и мисията да известява Евангелието. Изпратеният
от Господа говори и действа не от собствения си авторитет, а
по силата на авторитета на Христос; говори на общността не
като неин член, а от името на Христос. Никой не може да
надари себе си с благодат, тя трябва да бъде дадена и
поднесена. Това предполага да има служители на благодатта,
овластени и упълномощени от Христос. От Него епископите и
свещениците получават мисията и способността („свещената
сила”) да действат в Лицето на Главата Христос, дяконите - да
служат на Божия народ в „дяконската” (помощната) литургия
със слово и любов в единство с епископа и свещениците.
Богослужението, при което пратените от Христос правят и
отдават благодарение на Божия дар това, което не могат да
правят и отдават от само себе си, Преданието на Църквата
нарича „свещенодействие”. Служението на Църквата е
поверено чрез особено тайнство.
Сакраменталната (свещенодействена) природа на църковната
длъжност е вътрешно свързана със своя богослужебен
характер. Свещенослужителите, изцяло зависещи от Христос,
дарил им тяхната мисия и власт, са наистина „раби на Христа”
и подобни на Христа, Който по собствена воля прие заради нас
„образа на раб” (Фил 2,7). Защото Словото и благодатта, на
които те са служители, не са техни, но на Христа, Който им ги
повери за другите, така че те свободно стават слуги на всички.
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По същия начин свещенодейната природа на църковното
служение има колегиален характер. И наистина, още от
началото на Своето служение Господ Исус назначи
Дванадесетте като семе на Новия Израил и в същото време
начало на свещената йерархия. Избрани заедно, те са също
пратени заедно и тяхното братско единство ще бъде в служба
на братското общение на всички вярващи; то е сякаш
отражение и свидетелство за общението на божествените Лица.
Затова всеки епископ упражнява своята служба в лоното на
епископската колегия, в общение с Римския епископ,
наследник на свети Петър и глава на колегията; свещениците
упражняват тяхната служба в лоното на презвитериата на
епархията под ръководството на своя епископ.
И накрая, от сакраменталната природа на църковното служение
произтича неговият личен характер. Ако Христовите
служители действат в общност, те действат винаги и лично.
Всеки е призован лично: „Ти върви подире Ми” (Йо 21,22), за
да бъде в общата мисия личен свидетел, лично отговорен пред
Този, който възлага мисията, като действа в Негово Лице и за
отделните лица: „Кръщавам те в името на Отца…”;
„Опрощавам ти греховете”. И така, църковното богослужение е
служба, извършвана в името на Христос, която има личен
характер и колективна форма. Колективната форма се
установява във връзките между епископската колегия и нейния
глава, наследника на свети Петър, както и в отношението
между пастирската отговорност на епископа за неговата
отделна Църква и общата грижа на епископската колегия за
цялата Църква.

Христос установи Дванадесетте като колегия или
постоянен съюз, поставяйки начело избрания
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измежду тях Петър. Както по Божието установление свети
Петър и останалите апостоли са свързани в една апостолска
колегия, така също са свързани помежду си Римският
първосвещеник, наследник на Петър, и епископите, наследници
на апостолите. Единствено от Симон, комуто даде името Петър,
Господ направи камък на своята Църква. На него Той връчи
ключовете и го назначи за пастир на цялото стадо. Но
задължението да свързва и развързва не беше дадено само на
Петър, а несъмнено на цялата колегия на апостолите,
обединени от своя глава.  Това пастирско задължение на Петър
и останалите апостоли е в основите на Църквата. То се
поддържа от епископите под върховенството на Папата.
От своя страна епископите поотделно са начало и основа на
единството в техните Църкви. Като такива те упражняват
пастирската си власт върху онази част от Божия народ, която
им е поверена, подпомагани от свещениците и дяконите. Но
като членове на епископската колегия всеки един от тях има
дял в грижата за всички Църкви, която грижа те проявяват най-
напред като управляват добре своята собствена Църква като
част от Универсалната Църква и по този начин допринасят за
благото на цялото мистично Тяло, което е Тялото на Църквата.
Тази грижа се отнася особено за бедните и преследваните за
вярата, а също така и за мисионерите, които работят по цялата
земя. Епископът е също разпоредник на благодатта на
върховното свещенство, особено в Евхаристията, която той
самият поднася или пък осигурява нейното приношение от
свещениците. Защото Евхаристията е център на живота на
отделната Църква. Епископът и свещениците освещават
Църквата със своята молитва и своя труд, чрез службата на
словото и тайнствата. Те я освещават със своя пример не като
се правят на господари, а като дават пример на стадото. По този
начин те достигат до вечен живот заедно със стадото си.
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Първото задължение на епископите заедно с
техните сътрудници, свещениците, е да известяват Евангелието
на Бога на всички хора според Божията повеля. Те са
прогласители на вярата, които довеждат при Христос нови
ученици, и същински учители на апостолската вяра, облечени с
власт от Христос. За да съхрани Църквата в чистотата на
вярата, предадена от апостолите, Христос, Който е самата истина,
пожела да дари на Своята Църква причастност към собствената
Си непогрешимост. Чрез свръхестественото чувство на вярата
Божият народ се привързва неотклонно към вярата под
ръководството на живата Учителна власт на Църквата.
Епископите ръководят поверените им местни църкви като
заместници и пратеници на Христа чрез своите съвети,
наставления и примери, а също така чрез своя авторитет и
свещена власт, която обаче трябва да използват за съзидание в
дух на служение, който е духът на техния Учител.
Властта, която те упражняват лично в името на Христос, е
собствена, надлежна и непосредствена, макар че крайното
изпълнение се определя от върховния авторитет на Църквата.
Епископите обаче не трябва да се разглеждат като заместници
на Папата, чиято надлежна и непосредствена власт върху
цялата Църква не отменя, а, напротив подсилва и защитава
тяхната власт. Последната трябва да се упражнява в общение с
цялата Църква под ръководството на Папата. Добрият Пастир
трябва да бъде образецът и „формата” за пастирската служба на
епископа. Съзнавайки собствените си слабости, епископът
може да се покаже снизходителен спрямо невежите и
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заблудените. Нека той не се отказва да се вслушва в тези, които
зависят от него, окуражавайки ги като истински синове. А
верните трябва да са привързани към своя епископ както
Църквата към Христос и както Христос към своя Отец.
Следвайте всички епископа, както Исус следва своя Отец и
презвитерите следват апостолите; дяконите уважавайте като
повеление Божие. Никой да не прави без епископа нещо, което
засяга Църквата.

Енорията е определена общност на вярващите,
постоянно установена в дадена местна Църква. Пастирското
задължение за нейното управление е поверено на енорийския
свещеник като духовен пастир под властта на епархийния
епископ. Енорията е мястото, където всички верни могат да се
съберат за неделното честване на Евхаристията. Енорията
въвежда християнския народ в обикновената практика на
литургичния живот. Тя го събира в това честване; тя учи
спасителното учение на Христос; тя практикува Господнята
любов в добри и братски дела:
“Ти не можеш да се молиш вкъщи, както в Църквата, където
има много народ, където гласът е отправен към Бога с едно
сърце. Там има нещо повече, единението на духовете,
сливането на душите, духовния мир, връзките на любовта,
молитвите на свещениците.” (Св. Йоан Златоустни).
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(Продължава от миналия брой)

ЧЕТВЪРТА  ГЛАВА
ЕВХАРИСТИЯТА,
ПРИНЦИП  И  ПРОЕКТ  ЗА “МИСИЯ”

“В същия час станаха” (Лк 24,33)

24. След като познаха Господ, двамата ученици от Емаус “в
същия час станаха” (Лк 24,33), за да разкажат това, което са
видели и чули. Когато прилагаме истинския опит на
Възкръсналия, хранейки се с Неговото Тяло и Неговата Кръв,
не можем да запазим за самите себе си изпитаната радост.
Срещата с Христос, задълбочена в постоянството на
евхаристичната близост, поражда в Църквата и във всеки
християнин необходимостта от свидетелство и
евангелизация. Аз точно го подчертах в проповедта, в която
обявих Годината на Евхаристията, отнасяйки се до думите на
Павел: “Затова всеки път, когато ядете този хляб и пиете от
тази чаша, вие възвестявате смъртта на Господ, докато Той
дойде” (1Кор 11,26). Апостолът поставя в тясна връзка
трапезата и вестта: да влезеш в общение с Христос във
Възпоменанието на Пасхата, означава същевременно да
прилагаш опит  за необходимостта да направиш мисионерски
актуалните събития в този обред. Изпращането в края на всяка
Света Евхаристия, представлява едно нареждане, което
подтиква християнина да се ангажира да разпространява
Евангелието за християнското оживление на обществото.
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25. За една такава Мисия, Евхаристията не представлява само
вътрешна сила, но в известен смисъл е и проект. Тя е наистина
начин да бъдеш, този който минава от Исус при християнина  и
чрез свидетелството на този последния, визира да се
разпространи в обществото и в културата. За да се реализира
това е достатъчно всеки верен да асимилира в личното
размишление и в това на общността, стойностите, които
Евхаристията изразява, състоянията, които вдъхновява,
предложенията за живот, които поражда. Защо да не открием
във всичко това специално нареждане, което би могло да блика
от Годината на Евхаристията?

Да отдадем благодарност

26. Един основен елемент от този проект произлиза от
значението на думата “Евхаристия”: действие за благодат. В
Исус, в Неговата саможертва, в Неговото безусловно “Да” на
волята на Отца, има “да”, “благодаря”, и “амин” за цялото
човечество.  Църквата е поканена да напомни тази голяма
истина на хората. Наложително е това да бъде осъществено най
-вече в нашата затворена култура, която е изтъкана от
забравата на Бога и която облагодетелства празното
самодоволство на човека. Да въплътим евхаристичния проект
във всекидневния живот, в работната среда, в семейния живот,
в училище, в завода, при най-разнообразни битови ситуации,
означава между другото да свидетелстваме, че човешката
реалност не се доказва без отношение към Създателя.
“Творението без своя Създател изчезва”. Това превъзходно
отношение, което ни ангажира с едно постоянно “благодаря”, с
едно евхаристично състояние, точно за това, което ние имаме и
за това, което ние сме, не носи вреда на законната автономия
на земните реалности, но то я обосновава в най-достоверния
смисъл, определяйки същевременно в него точните му граници.
През тази Година на Евхаристията да могат християните да се
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ангажират с по-голяма сила да свидетелстват за присъствието
на Бога в света! Не се страхувайте да говорите за Бог и да
носите с високо вдигната глава знаците на вярата. “Културата
на Евхаристията” издига културата на диалога  и дава на
последната сила и храна. Лъжем се, когато мислим, че
обществената връзка с вярата, може да накърни точната
автономия на Държавата и гражданските Институции, или пък
че това може дори окуражи състоянията на нетолерантност.
Ако историческите грешки в материята не липсваха, дори при
вярващите, както имах вече повод да го призная по време на
Юбилея, това не трябва да ни дава сметка за “християнските
корени”, а за непоследователността на християните в това,
което има връзка с техните корени. Този, който се научи да
казва “благодаря” по начина на Разпнатия Христос ще може да
стане мъченик, но никога не ще бъде палач.

Пътят на солидарността

27. Евхаристията не е само израз на общение в живота на
Църквата; тя също е  и един проект за солидарност за цялото
човечество. В Евхаристичното Служение, Църквата
непрекъснато обновява своето съзнание да бъде “знак и
инструмент” не само на близкия съюз с Бога, но също и на
единението на целия човешки род. Всяка Света Евхаристия,
дори отслужена тайно и в едно отдалечено място от света, носи
винаги знака на универсалността. Християнинът, който участва
в Евхаристията се научава чрез  нея да стане деец за общение,
за мир и за солидарност, при всички обстоятелства в живота.
Образът на нашия разкъсан свят, който започна новото
хилядолетие с разновидностите на тероризма и с трагедията на
войната, зове повече от всякога християните  да живеят
Евхаристията като голяма школа за мир, където се формират
мъжете и жените, които на различни равнища - социално,
културно и политическо, стават дейци за диалог и за общение.
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В служба на най-малките

28 Има още една точка, върху която бих искал да привлека
вашето внимание, защото върху нея оказва влияние по
забележителен начин автентичността за участието в
Евхаристията, отслужена в общността: това е устремът, който
се отделя от гледна точка на ефективното обвързване в
изграждане на едно общество по-равностойно, по братски
устроено общество. В Евхаристията нашият Господ показва
изключителна форма на любов, поразяваща всички критерии на
властта, които много често регулират човешките отношения, и
потвърждават по основен начин критерият за службата:
“Който иска да бъде пръв, трябва да бъде последен от всички
и слуга на всички” (Мк 9,35). Не е случайно,  ако в Евангелието
на Йоан, не откриваме разказа за установяването на
Евхаристията, но този за “умиването на нозете” (виж Йо 13,1-
20): коленичейки, за да умие нозете на Своите ученици, Исус
изразява недвусмислено смисълът на Евхаристията. На свой
ред, Свети Павел напомня енергично, че не е позволено
Евхаристично Служение, където не блести любовта показана в
конкретно споделяне с най-бедните (виж 1Кор 11,17-22.27-34).
Защо  тогава да не направим от тази Година на Евхаристията
едно време през което Епархийните и Енорийските общности
да се постараят по специален начин, чрез братски дейности, да
се борят срещу тази или онази форма на многообразната
бедност в нашия свят? Аз мисля за драмата на глада, която
измъчва стотици милиони човешки същества, мисля за
болестите, които засягат развиващите се страни, за самотата на
възрастните хора, за проблемите на безработните, за терзанията
на имигрантите. Това са болки, които засягат, макар и по
различен начин дори и най-богатите райони. Ние не можем да
си правим илюзии: както за взаимната любов, така и в частност
за грижата, която ние ще дадем на тези, които са в нужда, че
ние ще сме познати, като истински ученици на Христос (виж
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Йо 13,35; Мт 25,31-46). Такъв е критерият, който ще изпита
автентичността на нашите Евхаристични Служения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29. O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur! Годината на
Евхаристията се роди от удивлението на Църквата пред тази
голяма Тайна. Това е едно удивление, което не престава да
завладява моя ум и от което се роди Енцикликата Ecclesia de
Eucharistia. Аз чувствам, като голяма благодат на моята 27-ма
година в служба на Петър, която вече започнах, да мога да
поканя  сега цялата Църква да съзерцава, да възхвалява, да
обожава по съвсем специален начин  това неизразимо
Тайнство. Да може Годината на Евхаристията да бъде за
всички един ценен повод, за да осъзнаем все по-добре
несравнимото богатство, което Христос повери на Неговата
Църква. Нека да бъде един стимул, за да по-живо и по-усърдно
Евхаристичното Служение, от което ще се роди едно
християнско съществуване преобразено от любовта.
Предоставени на преценката на Пастирите на отделните
Църкви, многобройни инициативи ще могат да бъдат
реализирани в тази насока. Конгрегацията за Божествения
Култ и Дисциплина на Тайнствата не ще пропусне да поднесе
в тази връзка идеи и полезни предложения. Аз не искам при
това да правите изключителни неща, но всички инициативи  да
бъдат белязани от дълбоко съдържание. Ако плодът на тази
Година се състои само да съживите Служението на Неделната
Евхаристия във всички християнски общности и да се направи
да израсне Евхаристичното обожаване извън Мисата, то тази
Година на благодат ще достигне значим резултат. При това е
добре да се ориентираме на по-високо и да не се задоволяваме
с посредствени резултати, защото ние знаем, че можем винаги
да разчитаме на помощта на Бога.
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30. На вас, скъпи Братя в Епископата, аз поверявам тази
година, убеден, че вие ще приемете моята покана с целия ваш
апостолски плам.
Вие, Свещеници, които всеки ден произнасяте отново думите
на освещаването и които сте свидетели и вестители на
голямото чудо от любов, което идва от вашите ръце, оставете
се да ви повика благодатта за тази специална Година, служещи
всеки ден Светата Евхаристия с радост и усърдие, и оставайки
на драго сърце в молитва пред Дарохранителницата.
Нека да бъде една Година на благодат за вас, дякони, които сте
близо ангажирани в служба на Словото и в служене на Олтара.
Също и вие лектори, послушници, извънредни служители на
общението, имайте живо съзнание за дара, който ви е направен
в задачите на служението, които са ви поверени от гледна
точка на достойно Служение на Евхаристията.
Аз се обръщам в частност към вас, бъдещи Свещеници: в
живота на Семинарията, търсете да натрупате опит, че е
приятно не само да участвате всеки ден в Светата Евхаристия,
но и да се поспирате в диалог с Евхаристичния Исус.
Всички вие посветени мъже и жени, призовани чрез вашето
посвещение на едно по-продължително съзерцание, помнете,
че Исус в Дарохранителницата ви чака близо до Него, за да
излее във вашите сърца близкия си опит за Своето приятелство,
което само може да даде смисъл и пълнота на вашия живот.
Вие всички верни, преоткрийте дара на Евхаристията, като
светлина и сила за вашия всекидневен живот в света, в
упражняването на вашата професия и в най-различни ситуации.
Преоткрийте – Го преди всичко, за да живеете пълно красотата
и мисията на семейството.
Най-накрая, аз очаквам много от вас младите, докато ви
напомням за срещата на Световния Ден на младежта в Кьолн.
Избраната тема - Ние дойдохме, за да Го обожаваме (Мт 2,2) -
може да породи по специален начин точното състояние, за да
изживеете тази Евхаристична Година. Във вашата среща с Исус
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скрит под евхаристичните видове, донесете целия ентусиазъм
на вашата младост, на вашата надежда, на вашата способност
да обичате.

31. Примерите на Светците са пред нашите очи. В
Евхаристията те намериха храна за техния път за
съвършенство. Колко ли пъти са проливали сълзи от вълнение,
прилагайки опита на тази велика Тайна и колко ли пъти са
изживявали неописуеми часове на “съпружеска” радост пред
Тайнството на Олтара? Отгоре на всичко и Светата Дева, която
въплъти в цялото свое съществуване  (целия си  живот)
логиката за Евхаристията ни помага. “Църквата гледаща Мария
като свой модел е призована също да я имитира в нейното
отношение с тази Пресвета Тайна. Евхаристичният Хляб, който
ние получаваме е безкръвната плът на Сина: “Ave verum corpus
natum de Maria Virgine”. През тази Година на благодат, нека
Църквата да може да открие нов устрем за своята мисия и
подкрепена от Мария да признава занапред и винаги
Евхаристията, като извор и връх на целия си живот!
Нека моята Благословия, носеща благодат и радост да
придружава всички вас!

Ватикана, 7 октомври 2004г., в памет на Дева Мария на
Броеницата, през 27 годишнина на моя Понтификат.
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ПАСТОРАЛНА ВИЗИТА В РУСЕ ОТ 17 ДО 24 АПРИЛ
17

неделя
09.30 Броеница
10.00 Евхаристия

11.15 Среща със
семействата

18
понеделник

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия

18.45 Среща с пасторалния
съвет

19
вторник

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия

Сутрин лични разговори*
16.30 Среща с енорийската

Каритас
18.45 Среща с енор. хор

20
сряда

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия
с елеосвещенство

Сутрин лични разговори*
16.30 Среща с групата

“Приятели на Исус”

21
четвъртък

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия
18.40 Обожаване

Сутрин лични разговори*
16.30 Среща със сестрите

пасионистки

22
петък

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия

18.45 Среща с Катехистите

23
събота

17.30 Броеница
18.00 Евхаристия

11.00 Среща с младежите
16.00 Среща с децата

24
неделя

09.30 Броеница
10.00 Евхаристия

11.00 Среща с групата на
катехизиса за възрастни


