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Времето минава ден след ден, почти свърши
ваканцията, през която много еноряши ходиха за
кратка или дълга почивка при роднини или на
друго място. Лека полека се връщат и искам, поздравяйки ги, да
кажа “добре дошли”!
Така енорията пак започва дейностите си. Можем да кажем
“пак да започнем”, но искам по-добре да кажа “да
продължаваме”. Точно така, трябва да тръгнем оттам където
сме оставили нещата, да вземем нашите “духовни багажи” и да
тръгваме. Както всеки добър пътник да приготвим нашата
раница с всичко това което е необходимо.
Така от месец септември ще започнат дейностите за катехизис
за малките и големите, срещите с групата на “Приятелите на
Исус”, с младежите, с децата, с катехистите и др.
Всичко това тази година - в новата сграда, която почти е готова.
Новата сграда ще ни даде възможност да организираме още
повече дейности.
Миналата година е била “натрупана”, принуждавани от липсата
на помещения да ограничаваме нашите дейности. Също
работата за строежа ни отне много време.
Но благодаря на Бога виждаме края на работите.
Тази нова сграда сигурно ще ни даде везможност да
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продължаваме дейностите и да открием нови.
В миналите години много инициативи не успяхме да
организираме заради липсата на помещения. Но сега всичко
това ще бъде везможно. Но всеки енорияш трибва да има
желание. Свети Петър казва: “И вие сами, като живи камъни,
съграждайте от себе си духовен дом”.
Живи камъни на Църквата: ето какво сме ние.
Неделя, 18 септемрви след Светата Литурхия нашият епископ,
монс. Петко, ще благослови новите помещения и всички сме
поканени да участваме в този момент.
Център на събитята през това лято беше ХХ световна младежка
среща в Кьолн.
Йоан Павел II е оставил на Папа Бенедикт XVI това хубаво
наслество тези дни, в които хиляди и хиляди младежи се
срещат в името на Исус.
Тази среща, благодаря на Божието провидение, за новия Папа е
била първата официялна дейност в чужбина и това точно в
Неговата страна. От първия ден разбрахме, че Папа Бенедикт
XVI кардинал Ратцингер щеше да продължава посоката на
Папа Йоан Павел II, за който кардинал Ратцингер е бил един от
най-важните помощници през 26-те години на понтификата.
Онези, които мислеха, че новият Папа ще да бъде затворен и
отдалечен от хората, сигурно попряваха собственото си мнение
чрез образите, които телевизиата показа.
През седмицата на тази среща в Германия Папа Бенедикт XVI,
е искал да се срещне с общностите на протестанските Църкви,
на евреите и на мюсюлмани. В страниците на този брой на
нашия бюлетин ще намирате словата на Папата, с които се
обърна към тях.
Ще можете да четете и статията писана от нашите младежи за
тяхното присъствие в Кьолн.
Надявам се, че всичко това ще бъде в полза за да увеличаваме
навата вяра и нашата общност.
О. Валтер Горра
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Млади хора от цял свят се събраха в Kьолн,
Германия, за да укрепят вярата си в Бога. От
16-ти до 19-ти август чрез катехизис и
молитва католиците се подготвяха за
срещата си с Папа Бенедикт XVI, който сърдечно ги приветства
и благослови. Обединени от една цел – да утвърдят вярата и
любовта си - 800 000 души на възраст от 16 до 35 години
прекараха една седмица, търсейки, като тримата мъдреци,
Божия Син.
Изпратени от Никополската Епархия, младежите и техните
ръководители се присъединиха към стотиците хиляди
поклонници. След двудневно пътуване ние - Мира, Мария,
Пламен, Петър и Стела заедно със сестра Йола, пристигнахме
сутринта на 15 август в Кьолн, където бяхме настанени в едно
училище от местната енория. Натоварената ни програма,
въпреки умората, ни помогна напълно да се отдадем на това, за
което бяхме дошли. Тя включваше утринна молитва,
подготовка на песните, литургия, отслужвана всеки ден от
различни духовници, включително епикопите Георги Йовчев и
Христо Пройков. Те водиха и катехизис след който имахме
време да разгледаме града.
Присъствахме на посрещането на Светия Отец при река Рейн,
откъдето Той мина с кораб, за да успее да го зърне всеки един
от нас. Посетихме най – голямата катедрала в Кьолн, която е
най-голямата в Европа. След няколко часа на песни и молитви
се поклоннихме пред мощите на тримата Мъдреци. На другия
ден присъствахме на Кръстен път, изготвен на три езика. Бяхме
на празничен концерт, посветен на мира, където към нас се
обърна Кофи Анан, който ни призова да участваме активно в
изграждането на по-мирен свят.
В нощта на 20-ти срещу 21-ви август участвахме в бдение
заедно с всички поклонници и духовния ни водач- Папата. На
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сутринта участвахме в празничната литургия, отслужена от
Светия Отец, която беше кулминацията на Световната
младежка среща. Бенедикт XVI се обърна към нас и разбрахме,
че споделя нашите виждания за живота. Той говори истински и
ценни неща, които ни убедиха, че той е достоен водач на
Църквата.
Трябва да признаем, че организацията на Срещата не беше
много добра, но това ни помогна да се дистанцираме от
материалното и да пренебрегнем лошите условия, които не ни
спряха да осъществим нашата цел. Прекарването на една
седмица заедно с толкова хора, които споделят нашите
виждания за проблеми като войната и бедността ни помогна да
осъзнаем защо сме там и че не сме сами в търсенето на Бог.
Създадохме нови приятелства с хора от различни
националности, които обогатиха знанията ни за различните
култури и ни станаха наистина близки.
ХХ световна младежка среща бе за нас неповторимо
изживяване и ни научи да откриваме по лесно Божия път. Също
както тримата мъдреци са се върнали променени след срещата
си с Исус така и ние се прибрахме от Кьолн с обогатена вяра.
Това събитие беше своеобразно изпитание за нашата вяра и сме
горди,че се справихме.
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Скъпи братя и сестри в Христа, нашия
Господ!
За мен е удоволствие да се срещна с вас,
представителите на други Църкви и духовни
общности по време на посещението ми в
Германия.Поздравявам ви най-сърдечно!Тъй
като съм роден в тази страна, напълно съзнавам как
разкъсването в целостта на изповядването на вярата се е
отразило болезнено върху много отделни личности и
семейства.Това беше една от причините, поради която веднага
след избирането ми за Епископ на Рим, аз като наследник на
Апостол Петър, обявих възстановяването на пълното и видимо
християнско единство за приоритет на понтификата ми. По
този начин аз съзнателно избрах да вървя по стъпките на двама
от великите ми предшественици: Папа Павел VI, който преди
40 години подписа постановлението относно екуменизма Unitatis Redintegratio и Папа Йоан Павел ІІ, който превърна този
документ във вдъхновение на действията си. Германия заема
важно място във вселенския диалог. Това е не само мястото,
където е започнала Реформацията; това също е една от тези
държави,откъдето води началото си вселенският диалог на ХХ
век.С последователните вълни на емиграция през последния
век християни от православните църкви и древните източни
църкви също намериха нов дом в тази държава. Това
определено породи повече контакти и взаимодействия.
Вселенският диалог, с течение на времето, донесе подновено
чувство на братство и създаде отворен и изпълнен с доверие
климат между християните , принадлежащи на различните
църкви и духовни общности.Моят почитан предшественик , в
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енцикликата си Ut Unum Sint (1995), вижда това като особено
важен плод на диалога.
Сред християните братството не е просто отвлечено чувство,
нито пък знак на безразличие към истината. То се корени в
свръхестествената реалност на кръщението, което ни прави
членове на Тялото Христово(1 Кор 12:13;Гал 3:28;Кол
2:12).Заедно изповядваме,че Исус Христос е Господ , заедно го
обявяваме за единствен посредник между Бог и хората (1 Тим
2:5) и подчертаваме, че заедно сме членове на Тялото Му.Върху
тази обща основа диалогът е пожънал своите плодове. Бих
искал да спомена преразглеждането на темата за взаимното
осъждане, към което призова Йоан Павел ІІ по време на
първото си посещение в Германия през 1980г, и най-вече
“Декларация по Доктрината на Опрощението” (1999г), която
беше породена от това преразглеждане и доведе до постигане
на съгласие по основни въпроси, които са били обект на
противоречие от XVI век насам. Трябва също да споменем с
благодарност резултатите от нашата твърда позиция по важни
въпроси като тези, засягащи защитата на живота и подкрепата
на мира и справедливостта. Добре осъзнавам, че много
християни в тази страна и не само в нея очакват понататъшни
конкретни стъпки по сближаването ни заедно. Аз самият имам
същите очаквания. Божия воля, а също и изискване на нашето
време е, да продължи диалогът на всички нива на живота на
църквата. Това очевидно трябва да стане с откровеност и
реализъм, с търпение и постоянство,с вярност към собствената
съвест. Не може да съществува диалог на цената на истината;
той трябва да напредва в милосърдие и истина.
Тук нямам намерение да съставям програма на
непосредствените теми на диалога – това е задача на теолозите,
работещи съвместно с епископите. Аз просто искам да изкажа
едно наблюдение: духовните въпроси и особено този за святото
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тайнство на свещенството са неразделно свързани с въпроса за
връзката между писанието и църквата, това всъщност е
правилната интерпретация на Божието слово и развитието му в
живота на църквата.
Друг важен приоритет на екуменическия диалог бива породен
от големия етнически въпрос на нашето време; в тази област
съвременните проучвания с право очакват обществен отговор
от страна на християните, който, благодарение на Бог, е често
налице.Но уви, не винаги.Поради противоречивите позиции в
тези области нашето свидетелство за Библията и моралното
напътствие, което дължим на верните и на обществото, губят
своето влияние и често изглеждат прекалено неясни и далечни,
а резултатът е, че се проваляме в задължението си да
осигуряваме
свидетелството,
което
е
нужно
тези
дни.Разделенията ни са противни на волята на Исус и не
оправдават очакванията на нашите съвременници.
Какво означава да се възстанови единството на всички
християни?Католическата църква има за цел постигането на
пълно и видимо единство между наследниците на Христос,
както е дефинирано от Втория Ватикански Екуменически Съвет
чрез различните му документи (Lumen Gentium, 8,13; Unitatis
Redintegratio, 2,4...). Ние сме убедени, че тази цялост
съществува в Католическата църква без вероятност някога да
бъде изгубена. Това обаче не означава, че има еднообразие във
всички прояви на духовенството и теологията, в литургиите и
дисциплината. Единство в многообразието и многообразие в
единството.Настоявам, че пълното единство и пълното
вселенство вървят заедно. Като необходимо условие за
постигане на това съвместно съществуване, предаността към
единството трябва непрекъснато да се подновява и пречиства;
непрекъснато да расте и съзрява. Тук диалогът има собствен
принос. Той е повече от размяна на мисли – той е размяна на
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дарове, чрез които църквите и духовните общности могат да
направят собствените си богатства достъпни. Като резултат от
това обвързване, ние ще продължим да вървим напред, стъпка
по стъпка, по пътя на пълното единство “докле всинца
достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий,
до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на
Христовото съвършенство “(Еф 4:13). Очевидно е, че този
диалог може да съществува и да се развива само в атмосфера на
искрена и предана духовност. Не можем да наложим единство
сами чрез собствената си сила. Можем да го постигнем само
като дар от светия дух.Следователно, духовният екуменизъм –
молитвата, освещаването на живота, обръщането към вярата –
съставляват сърцето на духовното движение.Може да се каже,
че най-добрата форма на екуменизъм е животът, живян според
Божията воля.
Виждам причина за оптимизъм във факта, че днес започва да се
появява своеобразна “мрежа” от духовни връзки между
католици и християни от другите църкви и общности: всеки
един се отдава на молитва, на наблюдение на собствения си
живот, на пречистване на душата, на милосърдие. Бащата на
духовния екуменизъм Рaul Couturier говори в тази връзка за
“невидим купол”, който обединява душите, завладени от
любов към Христа и църквата му. Убеден съм,че ако повече и
повече хора се обединят и присъединят към Господнята
молитва “да бъдат всички едно” (Ио 17:21), тогава тази
молитва , отправена в името на Исус, няма да остане нечута (Ио
14:13; 15:7,16). С помощта, която идва свише, ние също така ще
намерим практически разрешения на различните въпроси,
които остават отворени и накрая нашето желание за единство
ще се изпълни, тогава и когато Бог реши. Каня всички вас да
вървите заедно с мен по този път.
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Shalom lechem! Имах голямо желание, по
време на моето първо посещение в Германия,
след избирането ми за наследник на Апостол
Петър, да се срещна с Еврейската общност в
Кьолн и представителите на юдаизма в
Германия. Чрез тази визита бих искал да се върна духом на
срещата в Майнц на 17 ноември 1980 на моят многоуважаван
предшественик Папа Йоан Павел II, извършвайки своята първа
визита в тази страна, и членовете на Централния Еврейски
Комитет в Германия и Равинската Конференция. Днес също, аз
бих желал да потвърдя, че възнамерявам да продължа по пътя
напред към усъвършенстване на връзките и приятелството с
еврейския народ, следвайки решителния пример даден от Папа
Йоан Павел II (Обръщение към делегацията на международния
еврейски комитет по междурелигиозни консултации, 9 юни
2005: L’Osservatore Romano, 10 юни 2005, p. 5).
Еврейската общност в Кьолн може наистина да се чувства
„вкъщи” в този град. Кьолн е всъщност, най-старото място на
еврейска общност на Германска земя, датиращо от Колония от
римски времена. Историята на връзките между еврейската и
християнската общности е сложна и често болезнена. Имало е
времена, когато двете са живели заедно мирно, но също е имало
и изгонване на евреи от Кьолн през 1424. И през XX-ти век,
през най-мрачния период на Германската и Европейска
история, безумна расистка идеология, произхождаща от неоезичеството, дава тласък на опита за унищожение на
европейските евреи, планиран и систематично извършван от
режима. Резултатът влезе в историята като Shoah. Жертвите на
това отвратително и невъобразимо престъпление възлизат на
седем хиляди имена само в Кьолн; реално – те са много повече.
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Светостта на Бог не беше призната, в следствие, на което се
прояви неуважение към неприкосновеността на човешкия
живот.
Тази година отбелязваме 60-годишнината от освобождаването
на нацистките концентрационни лагери, в които милиони евреи
– мъже, жени и деца – бяха убити в газови камери и пещи.
Приемам като свои думите на моя достопочтен Предшественик
по случай 60-годишнината от освобождаването на Аушвитц и
също казвам: “Прекланям глава пред тези, които преживяха
тази проява на mysterium iniquitatis. Ужасните събития от това
време трябва “никога да не спират да събуждат съвестта, да
разрешават конфликти, да подтикват изграждането на мир”.
”(Послание по случай освобождаването на Аушвитц, 15 януари
2005). Заедно, ние трябва да не забравяме за Бог и Неговия
мъдър план за света, който е създал. Както четем в Книга на
премъдростта, Той е “душелюбивия живота” (11:26).
Тази година отбелязваме още 40 години от провъзгласяването
на декларацията Nostra Aetate на Втория Ватикански събор,
която отвори нови перспективи за еврейско-християнските
отношения в термините на диалога и единството. Тази
декларация, в четвърта глава, припомня общите корени и
извънредно богатото общо духовно наследство, което евреите и
християните имат. И евреите, и християните разглеждат
Авраам като техен баща във вярата. (Gal 3:7, Rom 4:11ff.) и
признават ученията на Мойсей и пророците. Еврейската и
християнската духовност черпят “храна” от псалмите. Със Св.
Павел, християните са съгласни, че “даровете и зова на Бог са
неотменими” (Rom 11:29, 9:6,11; 11:1ff.). Разглеждайки
еврейските корени на християнството(Rom 11:16-24), моят
почитан Предшественик, цитирайки мисъл на германските
епископи, заявява, че: “който среща Исус Христос, среща
юдаизма.” (Insegnamenti, том. III/2, 1980, стр. 1272).
Съборната декларация Nostra Aetate, следователно ”осъжда
отношения на омраза, преследване и прояви на антисемитизъм
насочени към евреите по всяко време и от всекиго” (No. 4). Бог
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ни е създал “по негов образ” (Битие 1:27) и следователно ни е
удостоил със ненадминат достойнство. Пред Бог, всички мъже
и жени имат еднакво достойнство, независимо от тяхната
нация, култура или религия. Прочее, в декларацията Nostra Aetate се говори още с голямо уважение и за мюсюлманите (No. 3)
и последователите на техните религии (No. 2). На базата на
нашето еднакво достойнство, Католическата Църква “осъжда
като чужд на християнския дух всеки вид дискриминация
между хората или тяхно потисничество на база на раса или
цвят, класа или религия (No. 5). Църквата съзнава своята
отговорност да предаде своето учение, в нейния катехизисен и
всякакъв аспект на нейния живот, на по-младите поколения,
които не са свидетели на ужасните събития преди и по време на
Втората световна война. Това е особено важна задача, тъй като
днес, ние свидетелстваме за появата на нови признаци на
антисемитизъм и различни форми на всеобща неприязън към
чужденците. Църквата – аз потвърждавам това отново днес поема задължение за толерантност, уважение приятелство и
мир между всички народи, култури и религии.
През изминалите 40 години от умиротворяващата декларация
Nostra Aetate, беше направено много в Германия и по целия
свят за по-добри и тесни връзки между евреи и християни.
Наред с официалните взаимоотношения, най-вече поради
сътрудничеството между специалисти по библейските науки, се
родиха много приятелства. Във връзка с това, бих искал да
спомена редица декларации на Германската Епископска
Конференция и благотворителната дейност на “Обществото на
еврейско-християнско сътрудничество в Кьолн”, което след
1945 г. позволява на еврейската общност да се чувства още
веднъж “вкъщи” тук в Кьолн и да създаде добри връзки с
християнските общности. Все още много остава да бъде
направено. Ние трябва да се опознаем взаимно много повече и
по-добре. Затова искам да насърча искрен и изпълнен с доверие
диалог между евреи и християни, защото само по този начин
ще е възможно да се стигне до обща интерпретация на спорни
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исторически въпроси и преди всичко да се напредне в
теологичната оценка на връзките между юдаизма и
християнството. Този диалог, ако бъде искрен, трябва да не
замазва или подценява съществуващите различия в областите, в
които заради наши дълбоки убеждения във вярата, се
различаваме и наистина именно в тези области трябва да
покажем уважение един към друг.
В заключение, нашият поглед не трябва да е отправен само към
миналото, а да е насочен и към задачите, които ни чакат днес и
утре. Нашето богато общо наследство и нашите братски и
изпълнени с доверие връзки ни приканват да се обединим в
даването на още по-единно свидетелство и да работим заедно
на практика за защита и подкрепа на човешките права и
неприкосновеността на човешкия живот, за семейните
ценности, за социална справедливост и за мир по света.
Декалогът (Ex 20; Dt 5) е за нас общ завет и отговорност .
Десетте Божи заповеди не са тежест, а “пътепоказател” указващ
пътя към благополучен живот. Това е особено важно за младите
хора, с които се срещам тези дни и които са толкова скъпи за
мен. Моето желание е те да могат да разпознаят Декалога като
“фар” за техните стъпки, светлина за техния път (Ps 119:105).
Възрастните имат отговорността да предадат на младите хора
факела на надеждата, който Бог даде на евреите и християните,
така че “никога отново” силите на злото да добият могъщество
и бъдещите поколения, с Божията помощ, да могат да построят
по-справедлив и мирен свят, в който всички хора имат еднакви
права и са еднакво “вкъщи”.
Ще завърша с думите от Псалм 29, който е и пожелание и
молитва: “Нека Господ даде сила на своя народ, нека го
благослови с мир”.
Нека Той чуе нашата молитва!
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Скъпи приятели мюсюлмани,
Изпълнен съм с огромна радост от
възможността да бъда с вас и искрено да ви
поздравя. Дойдох тук, за да се срещна със
млади хора от всяка част на Европа и света.
Младите хора са бъдещето на човечеството и
надеждата на народите. Моят възлюбен предшествник Папа
Йоан Павел II каза веднъж на младите мюсюлмани, събрани на
стадиона в Казабланка (Мароко): “Младежите могат да
изградят по-добро бъдеще, ако на първо място имат доверие на
Бог и се посветят на съграждането на този нов свят,
съответстващ на Божия план, с мъдрост и вяра.
Сигурен съм, че споделям вашите собствени мисли като смятам
за една от нашите тревоги разпространението на тероризма.
Активността на терористите се проявява непрекъснато в
различни части на света, сеейки смърт и опустошение,
принуждавайки много от нашите братя и сестри да потънат в
скръб и отчаяние. Онези, които провокират и планират тези
атаки очевидно желаят да отровят нашите взаимоотношения,
използвайки всички средства, включително религията, за да се
противопоставят на всеки опит да създадем мирен, справедлив
и спокоен живот заедно. Тероризмът във всяка форма е едно
извратено и жестоко решение, което показва презрение към
свещеното право на живот и подценява съвършените основи на
всяко гражданско общество. Ако заедно успеем да заличим от
сърцата си всяка следа от злоба,съпротивляваме се срещу
всякаква форма на нетърпимост и се опълчим на всички прояви
на насилие, ще върнем назад вълната от жесток фанатизъм,
която застрашава живота на толкова много хора и спира
прогреса към световен мир. Задачата е трудна, но не е
невъзможна. Вярващият знае, че въпреки слабостта си може да
разчита на възвишената сила на молитвата.
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Скъпи приятели, аз съм дълбоко убеден, че не трябва да
отстъпваме пред негативния натиск на средата, в която живеем,
а че трябва да утвърдим ползата от взаимното уважение,
солидарността и мира. Животът на всяко човешко същество е
свещен и за Християни, и за Мюсюлмани. Има много
възможности за нас да действаме заедно в служба на основните
морални ценности. Достойнството на хората и защитата на
правата, които това достойнство притежава, трябва да се
превърнат в цел на всички обществени усилия, за да бъдат
постигнати. Това послание е отправено към нас без съмнение
от тихия, но ясен глас на съвестта. То е послание, което трябва
да бъде предадено на другите, за да бъде взето под внимание:
ако някога се случи то да спре да намира отззвук в човешките
сърца, света ще бъде предаден на мрака на нов варварски
период. Само чрез разпознаване на важността на личността
може да бъде намерена обща основа за разбиране, която ни дава
възможността да преодолеем културните сблъсъци и която
неутрализира разрушителната сила на идеологиите.
По време на срещата ми през април с делегати на църквите и
християнските общности и с представители на различни
вероизповедания, аз потвърдих, че “Църквата иска да продължи
изграждането на мостове на приятелство с последователите на
всички религии, за да намери истински доброто във всеки човек
и в обществото като цяло. Миналият опит ни учи, че
отношенията между християни и мюсюлмани не винаги са били
белязани от взимно уважение и разбиране. Колко много
страници от историята разказват за битки и дори войни, които
са били водени като и двете страни са призовавали името на
Бог, като че ли сраженията и избиването на врагове биха могли
да му доставят удоволствие. Припомнянето на тези тъжни
събития трябва да ни изпълни със срам, защото знаем много
добре какви зверства са изтърпявани в името на религията.
Уроците от миналото трябва да ни помогнат да избегнем
повторението на същите грешки. Трябва да търсим пътища за
помирение и да се научим да живеем с уважение към
идентичността на другия. Защитата от религиозна волност, в
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този смисъл е постоянна заповед за нас, а уважението към
малцинствата е ясен знак за истинска цивилизация.
В тази връзка, винаги е правилно да си припомняме какво са
казали относно отношенията с мюсюлманите Отците на Втория
Ватикански събор: “Църквата гледа на мюсюлманите с
уважение. Те почитат единствения и жив Бог, милостив и
всемогъщ, създател на небето и земята, който е говорил на
човечеството и на чиито заповеди, дори и на скритите, те искат
да се подчинят с цялото си сърце, също като Авраам, с когото
ислямската вяра лесно се свързва, подчинявайки се на Бог...
Въпреки че през вековете между християни и мюсюлмани са се
появявали някои разногласия и е съществувала враждебност,
църковният Събор подтиква всички групи да забравят миналите
неща и да се научат на искрено взаимно разбиране и заедно да
поддържат и да съдействат за запазването на социалната
справедливост и моралните ценности, както и свободата и мира
за всички хора.”
Вие, мои уважаеми приятели, представяте някои от
мюсюлманските общности в страната, където съм роден,
където съм учил и където съм изживял една добра част от
живота си. Затова исках да се срещна с вас. Вие предвождате
вярващите мюсюлмани и ги възпитавате в ислямската вяра.
Ученето е средството, чрез което идеи и убеждения се
предават. Думите имат голямо влияние за възпитанието на ума.
Следователно вие носите огромна отговорност за формирането
на младото поколение. Като християни и мюсюлмани, трябва
да посрещнем заедно множеството предизвикателства на
нашето време. Няма място за апатия и необвързване, а наймалко за предубеденост и сектантство. Не трябва да отстъпваме
пред страха или песимизма. Още повече, ние трябва да
поощряваме оптимизма и надеждата. Интеррелигиозния и
интеркултурния диалог между християни и мюсюлмани не
може да бъде произволно прекъсван. Това е факт от
жизненоважна необходимост, от който до голяма степен зависи
нашето бъдеще. Млади хора от целия свят са тук в Кьолн като
живи свидетели на солидарността, братските отношения и
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любовта. Те са първите плодове на новата зора на човечеството.
Моля се с цялото си сърце, мои приятели мюсюлмани,
милостивия и състрадателен Бог да ви закриля, да ви
благославя и осветява винаги. Нека Божият мир да издигне
сърцата ни, поддържа надеждата и води стъпките ни по
пътеките в света.

Дневник
11 септември
18 септември
21 септември
25 септември
02 октомври
09 октомври
15 октомври
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благословение на ученищите за новата учебна
година
благословение на новата сграда
среща с Приятелите на Исус
начало на катехизис за децата
кръщения
начало на катехизис за възрастните и за
младежите
храмов празник

