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Когато ангелите си отидоха от тях на небето,
пастирите си рекоха един на друг: Нека отидем
тогава във Витлеем, и нека видим това, що е
станало, което Господ ни изяви.
И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и
Младенецът лежащ в яслите.
(Лк 2, 16-16)
1

“Трябва ли вече да говорим и да мислим за
Коледа? Вече е минала една година? Цякаш
беше преди малко!!”
Сигурно всеки си задава тези въпроси след
Честито
Рождество
когато е прочел заглавието на тази статия.
Христово
2005г
Времето минава и понякога минава бързо!
Нека тогава да не го губим напразно.
Литургическата година свърши и вече почна новата с първата
преколедна неделя 27 ноември.
Цикъла на литургическата година ни дава възможност да
размишляваме върху живота, думите, делата на Исус Христос и
да ги изпълняваме в нашия живот, нашите думи, нашите дела.
Някой може да каже че “тогава започваме пак всичко отново:
не е ли скучно това?”. Времето не е един кръг, който се затваря
себе си, но трябва да го разберем като спирала, която се издига
постоянно, без никога да минава по същото място. Тогава всяка
година е различна от другите, всеки месец, всеки ден, всеки
час, всеки миг различен от останалите. Във всеки момент на
нашия живот има нови изненади. Животът не може да бъде
скучен ако сме готови да го живеем напълно. Може човек да
живее 1 година или 100 години, това е изцяло нашето време,
времето, което Бог ни е дал, единствен шанс да съществуваме
тук на земята. Нямаме друго време!
Нормално е, че ако човек, притиснат от хиляди неща, не търси
Бог и не намери истинската цел в живота си, не може да се
срещне с Него. Човек е създаден, за да живее в общение с Бога,
в Когото той намира своето щастие: “Когато с Тебе цял се
съединя, няма да чувствам болка и мъка и жив ще бъде целият
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мой живот, с Тебе изпълнен.” (Свети Августин, Confessiones 10,
28, 39).
За да стигнем до пълно единение с Бога, човекът трябва да Го
търси и Бог да се “явява”. В плана, който Бог е приготвил за
нас, е искал да направи Себе си още по-близък до човека. Той е
искал да се роди, за да “живее между нас”, за да хване човека за
ръка и да го води към Отца Си.
В напъствената була за големия юбилей на 2000-та година
Incarnationis mysterium (Тайната на Въплъщението), Папа Йоан
Павел II писа: «Раждането на Исус във Витлеем не е събитие,
което може да бъде оставено в миналото. Пред Него
всъщност преминава цялата история на човечеството:
нашето настояще и бъдещето на света са осветлени от
Неговото присъствие. Той е „Живият" (Откр 1,18), „Онзи,
Който е, и Който е бил, и Който иде"(Откр 1,4). Пред Него
трябва да се преклони всяко коляно небесно, земно и подземно
и всеки език да провъзгласява, че Той е Господ (срв. Фил 2,1011). В срещата с Христос всеки човек открива тайната на
своя собствен живот.
Исус е истинската нова вест, която надминава всяко
очакване на човечеството, и ще остане такъв завинаги, в
последователността
на
историческите
периоди.
Въплъщението на Божия Син и Спасението, което Той
извършва чрез смъртта и Възкресението Си, са следователно
истинският критерий за преценяване на временната
действителност и на всеки план, който се стреми да
направи живота на човека все по-човечен».
В установеното от Бога време единственият Син на Отца,
Вечното Слово и единосъщният образ на Отца, се въплъти: без
да губи божествената си природа, Той прие човешка природа.
Молитвата Ангел Господен (виж Заедно 17 - февруари 2003г)
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поставя акцент върху тайната на Въплъщението: казваме в тази
молитва думите от Евангелието на Йоан “Словото стана
плът” (Йо 1,14). Изповядваме вярата във Въплъщението на
Словото, тоест второто Лице на Светата Троица, в Която ние
вярваме. В никоя друга религия не се вярва, че Бог може да
вземе нашата природа и да стане човек: Вярата в истинското
Въплъщение на Сина Божи е отличителен знак за
християнската вяра. Ето тогава накратко основните точки на
християнската вяра за Въплъщението.
♦Исус Христос е истински Бог и истински човек в единството
на своята божествена Личност; затова Той е единственият
Посредник между Бога и човеците.
♦Исус Христос притежава две природи - божествена и
човешка, несмесени, но съединени в единственото Лице на
Сина Божи.
♦Бидейки истински Бог и истински човек, Христос притежава
човешки разум и воля, съвършено съгласувани и подчинени на
Неговия божествен ум и божествена воля, които Той
съпритежава с Отец и Свети Дух.
♦Въплъщението е тайната на удивителното съединение на
божествената и човешката природа в единственото Лице на
Словото.
Уникалното и изцяло богоподобно събитие на Въплъщението
на Сина Божи не означава, че Исус Христос е отчасти Бог и
отчасти човек, нито пък, че се е получило безразборно смесване
на божественото и човешкото. Той стана действително човек,
като си остана действително Бог. Исус Христос е истински Бог
и истински човек.
С Никео-Константинополския символ ние изповядваме, че
Словото стана Плът „за наше спасение, слязъл от небето; и се
въплътил в Дева Мария под действието на Свети Дух, и станал
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Човек.". Тоест:
♦Словото стана плът, за да ни спаси и помири с Бога.
♦Словото стана плът, за да можем по този начин да познаем
любовта на Бога.
♦Словото стана плът, за да бъде наш образец на святост.
♦Словото стана плът, за да ни направи участници в
божественото естество.
“Нашата природа се нуждаеше от Лечителя, който да се
погрижи за болестта. Отпадналият човек се нуждаеше от Него,
за да се въздигне. Загубилият живота се нуждаеше от Него, за
да го оживотвори. Отклонилият се от съпричастността си към
доброто се нуждаеше от Него, за да го върне в доброто.
Жадуваше присъствието на светлината онзи, който беше
заключен в мрака. Пленникът търсеше кой да го откупи,
победеният - кой да го подкрепи, смазаният в робското иго кой да го освободи. Нима всичко това бе малко и недостойно,
та да не затрогне Бог дотам, че да слезе в човешката природа и
да се погрижи за нея, след като човечеството бе до такава
степен окаяно и нещастно?” (Свети Григор от Ниса, Oratio
Catechetica, 15)
Роджеството Христово е всичко това и още повече. През това
време, в което се приготваме за това тържество да гледаме тази
ясла с очи изпълнени с радост, размишлявайки върху този факт:
Бог стана човек, и нека да намерим отговор на въпросите “как и
защо?” но особено на въпроса “за кого?”.
Голяма ще бъде нашата радост, когато разберем отговора: “Бог
стана човек за мене”
О. Валтер Горра
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“Блажена тази, която повярвала”
Веднага след разказа за Благовещението
евангелист Лука ни повежда по стъпките на
Мария към един „град Иудин” (Лк 1, 39).
Според учените този град би трябвало да е
днешният Аин-Карим, разположен в планините,
недалеч от Йерусалим. Мария „бърза” натам, за да посети
Елисавета, своята кръстница. Посещението й е мотивирано от
факта, че при Благовещението Гавраил споменава Елисавета,
която в напреднала възраст, благодарение на Божията мощ,
зачева син от съпруга си Захария, по един забележителен начин:
„Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена
син в старините си, и е вече в шести месец; защото у Бога няма
да остане безсилна ни едпа дума"(Лк 1,36-37). Божият вестител
се спира на това, което е станало с Елисавета, за да отговори на
въпроса на Мария: „как ще бъде това, когато аз мъж не
познавам?" (Лк 1,34). Да, това ще се случи именно чрез „мощта
на Всевишния” и то още повече, отколкото в случая с Елисавета.
Мария, подтикната от любовта, отива в къщата на своята
кръстница. На входа Елисавета отговаря на поздрава й и,
чувствайки детето в утробата си да потрепва, „изпълнена с Дух
Свети”, на свой ред с висок глас поздравява Мария:
„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на
твоята утроба!” (срв. Лк 1,40-42), Това възкликване, този вик на
радост на Елисавета ще влезе по-късно в молитвата „Радвай се,
благодатна Мария” като продължение на поздрава на Ангела, за
да стане по такъв начин една от най-честите молитви на
Цьрквата. Но думите на Елисавета са още по-значими в
следващия въпрос: „И откъде ми е това - да дойде при мене
майката на моя Господ?” (Лк 1,43). Елисавета свидетелства за
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Мария: тя признава н провъзгласява, че пред нея стои Майката на
Господ, Майката на Месията. Синът, който Елисавета носи в себе
си, също взима участие в това свидетелство; „проигра младенецът
радостно в утробата ми” (Лк 1,44). Това дете ще бъде ЙоанКръстител, който, при река Йордан, ще посочи в Исус Месията.
В поздрава на Елисавета всяка дума е изпълнена със смисьл; при
това казаното от нея накрая може би има пьрвостепенно значение:
„И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното
й от Господа!" (Лк I, 45). Можем да отнесем тези думи към името
„благодатна” и поздрава на Ангела. И в двата текста се разкрива
едно съществено мариологично съдържание, т. е. истината за
Мария, чието присъствие в тайната на Христос става
действително, защото „е повярвала”. Пълнотата на благодатта,
известена от Ангела, означава дар от самия Бог; вярата на
Мария, провъзгласена от Елисавета при Посещението, показва
как Девата от Назарет е отговорила на този дар.
Както учи Съборът, „на Божието откровение дължим
„покорството на вярата” (Рим 1,5; 2Кор 10,5-6), чрез която човек
се отдава изцяло и свободно на Бог”. Това определение на вярата
намира в Мария пълно осъществяване. „Решителният” момент е
Благовещението и самите думи на Елисавета „Блажена, която е
повярвала" се отнасят на първо място именно към този момент”.
При Благовещението Мария се отдава на Бог изцяло,
проявявайки „покорството на вярата" спрямо Този, Който
говори чрез своя пратеник, въздавайки му „пълна почит на разума
и волята”. Следователно тя отговаря с цялото си човешко,
женско „аз" и този отговор на вярата носи една пълна
съпричастност с „благосклонната и готова да се притече на
помощ благодат на Бога" и пълно разположение към действието
на Светия Дух, Който „не престава, чрез даровете си, да прави
вярата все по-съвършена”.
Известена на Мария от Ангела думата на живия Бог се отнася
за самата нея: „и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш
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Син” (Лк 1,31). Приемайки тази вест, Мария ще стане
„Майка на Господа” и Божията тайна на Въплъщението ще се
изпълни в нея: „Отец на милосърдието пожела Въплъщението
да се предшества от съгласието на тази предопределена Майка”.
И Мария дава това съгласие след като е чула всички думи на
вестителя. Тя казва: „ето робинята Господня; нека ми бъде по
думата Ти" (Лк 1,38). Това fiat на Мария -„нека ми бъде" определи, от страна на човечеството, изпълнението на
божествената тайна. То е в пълно съзвучие с думите на Сина,
Който, съгласно Послание до Евреите, влизайки в света, казва
на Отец: „жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми
приготви ...Ето, ида... да изпълня, Боже, Твоята воля” (Евр
10,5-7). Тайната на Въплъщението се изпълнява, когато Мария
произнася своето да бъде - „Нека ми бъде по думата Ти!”,
правейки по този начин възможно осъществяването на
намерението на Сина по отношение на онова, в което Божият
план засяга нея.
Мария произнася това „да бъде” вьв вярата. Чрез вярата тя
поверява себе си безрезервно на Бог и „се отдава тя самата
изцяло, като робиня Господня, на личността и делото на своя
Син”. И този Син, както учат Патриарсите, тя зачева в духа си
преди да Го зачене в утробата си именно чрез вярата”. С пълно
право Елисавета възхвалява Мария: „И блажена е, която е
повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа”. Тези
думи вече са се изпълнили: Мария застава на прага на дома на
Елисавета и Захария като майка на Божия Син. Такова е
радостното откритие, което прави Елисавета: „Майката на моя
Господ идва при мен!”.
Вярата на Мария може да бъде сравнена с тази на Авраам,
когото Апостолът нарича „наш отец във вярата" (сри. Риm 4,12). В
плана на спасението, разкрит ни от Бог, вярата на Авраам
представлява началото на Стария Завет; вярата на Мария при
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Благовещението дава начало на Новия Завет. Както Авраам, „без
никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане
баща на много народи” (Рим 4,18), така и Мария, в момента на
Благовещението, след като казва, че е девица („как ще бъде това,
когато аз мъж не познавам?"), повярва, че чрез силата на
Всевишния, чрез Светия Дух, ще стане Майка на Божия Син,
следвайки откровението на Ангела: „и Светото, което ще се роди
от тебе, ще се нарече Син Божи" (Лк 1,35).
При все това думите на Елисавета: „Блажена. която е повярвала” не
се отнасят само до момента на Благовещението. Със сигурност
това е кулминационната точка във вярата на Мария в очакването
на Христос, но това също така е отправна точка на целия й „път
към Бога" във вяра га. И по този път по един блестящ и наистина
героичен начин - дори с нарастващ героизьм - се
изпълпнява „покорството” на Божията дума и
откровение, такова, каквото тя го изповяда. В това
„покорство на вярата" намираме в Мария, по целия й път,
удивителни аналогии с вярата на Авраам. Като патриарх
на Божия народ Мария също „без никакво основание за
надежда, повярва” по целия път на своето синовно и
майчинско да бъде. В отделните етапи на този път
благословението, дадено на „тази, която е повярвала”, ще
се проявява с особена очевидност. Да вярват означава „да
се отдадеш” на истината на словото на живия Бог, знаейки
и признавайки смирено „колко са непостижими Неговите
съдби и неизследими Неговите пътища" (Рим. 11,33).
Мария, която по вечната воля на Всевишния, се озовава,
може да се каже, в самия център на тези „неизследими
пътища” н „непостижими съдби” на Бога, се съобразява с
тях в тъмнината на вярата, приемайки напълно, с отворено
сърце, всичко предвидено в Божия план.
От Енциклика «Майката на Изкупителя»
на Папа Йоан Павел II - 1987г
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Името Емануил се среща два пъти в Стария
Завет (Ис 7,14; 8,8, а е възможно и в 8,10) и
веднъж

в

Новия

Завет

(Мт

1,23).

Пророчеството на Исайя е изречено в момент, когато Сирия и
Израил упражняват натиск върху юдейския цар Ахаз да се
присъедини към тях в съпротивата срещу Асирия. Пророк
Исайя казва на царя да не се безпокои, тъй като силата на
неговите противници е изчерпана. Ахаз отказва да повярва на
тази добра вест и тогава Исайя заявява, че Бог ще даде на своя
народ знамение чрез девица, която ще роди Син и Той те бъде
наречен Емануил. Думата, преведена като „девица”, се използва
единствено за неомъжена жена, и ако тя е безнравствена,
раждането не би било „знамение”. Така се внушава, че
рождението ще бъде свръхестествено. Пасажът подсказва
също, че Божието присъствие ще се види в самото раждане на
Детето, а не (както някои смятат) в периода на Неговото детство,
през който Юдея ще бъде избавена от неприятелите си. По думите
на пророк Исайя помощта за народа няма да дойде от Асирия, а от
Бога, Който ще се открие чрез раждането на Младенец. Ахаз
отхвърля знамението, което му дава надежда и това води до
падането на Юдейското царство. Но за останалата част от
Израил е в сила обещанието за Емануил, у Когото хората ще
намерят надежда и спасение.
От Библейски Речник - Оксфорд (1989)
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Един селянин

копал кладенец на своята

нива. След като работил часове със своята
лопата,намерил една кутия под земята. Извадил я навън,
отворил я и видял това, което никога не бил виждал през
живота си: едно приказно съкровище. Кутията била пълна с
диаманти, златни монети, красиви украшения, огърлици от
перли, смарагди, сапфири и една безконечност от фини неща,
които биха доставили радост на всеки крал.
След като минал първият момент на изненада, селянинът спрял
да се възхищава на кутията. Виждайки всичките богатства,
които съдържа, помислил, че това е един подарък, който Бог му
е направил. Не би могъл да бъде само за него, бил голям. Той
бил обикновен селянин, който живеел спокойно, обработвайки
земята. Без да се колебае, натоварил кутията на каруцата и
тръгнал по пътя към мястото, където живеел Бог, за да му я
даде. Докато бил по пътя, срещнал една жена, отстрани на
улицата, която плачела. Нейните деца нямали нищо за ядене и
били изгонени от къщата, където живеели, защото не можели
да платят наема. Селянинът се отнесъл със състрадание към
тази жена и мислейки, че Бог няма да има нищо против,
отворил кутията и ù дал две шепи с диаманти и златни монети:
необходими, за да разреши проблема. Малко по-нататък видял
една спряна каруца на пътя. Конят, който я теглел, бил умрял.
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Неговият стопанин бил отчаян. Изхранвал се като пренасял
товари от едно място на друго. Сега не можел повече да го
прави:нямал необходимите пари, за да купи друг кон.
Селянинът отворил кутията и му дал необходимото за друг кон.
Привечер пристигнал в едно село, където пожар бил изгорил
всички къщи. Жителите живеели на улицата. Селянинът
прекарал нощта с тях и сутринта оставил необходимото, за да
могат да построят отново селото. Селянинът продължил своя
път. Срещал непрекъснато някого, който имал проблем. Били
толкова много, че когато останало още малко да стигне до
мястото на Бог, му бил останал само един диамант. Разболял се
и останал за малко при едно семейство, което го приело да го
лекува. За благодарност им дал останалия диамант.
Когато пристигнал в къщата на Бог, Той излязъл да го
посрещне. И преди селянинът да може да обясни за това което
беше изгубил, Бог му казал: ”Добре,че си дошъл, приятелю.
Отидох в твоята къща, за да ти кажа едно важно нещо, но не те
намерих. Виж, в твоята нива е заровено едно съкровище. Моля
те, намери го и го раздели с всички, които имат нужда.”
Ти осъзнаваш ли, че имаш едно съкровище в теб, пълно с вяра,
надежда, любов, ум, милосърдие…
Как споделяш тези дарове с другите?
„Богат е не онзи, който има много, а онзи, който дава много.
Който е способен да даде самия себе си, е богат.”
Сестра Тересита
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„...братя и сестри, предлагам тази година да
бъде посветена на Божието Милосърдие.
Исус ни дава възможността да идем при
Неговото Милостиво Сърце, за да ни даде
Мира и да стане наша закрила през целия ни
живот....”
Това са думи които нашият Епископ Петко
отправи към всеки един от нас, в писмото си в
новия литургичен календар. За да откликнем на Неговата
покана, да осъзнаем нуждата от Божието милосърдие, желаем
да ви представим чрез тази статия и другите, които ще
намерите в следващите бройове живота, мисията и посланието
на Блажена Фаустина Ковалска. Точно на нея се яви Христос,
молейки я да разпространи набожността към Божието
Милосърдие.
Божието Милосърдие в голяма степен е разпространено чрез
явленията на Исус Христос на полската монахиня сестра Мария
Фаустина Ковалска. Тези видения на монахинята бяха в Лодз
(Полша) в продължение на три години от 1931, а
просветленията на нашия Господ Бог са продължение и
потвьрждение на известните обещания на святото сърце
Исусово, произнесени пред френската монахиня Света Мария
Маргарита Алакок през XVI век. В тях нашият Господ Исус
Христос изразява своето милосърдие към всички хора и
предлага изрично помощта си, за да се извисим над всички
трудности не само материални, но и духовни, и да намерим
пътя към нашето осъществяване като християни.
Както посланията на Святото сърце на Исус Христос, станали
известни през XVI век така и явленията на полската монахиня
са одобрени от църквата и много поколения са се формирали в
техния дух. През 1992г папа Йоан Павел II провъзгласи Мария
Фаустина Ковалска за блажена и самият той допринесе за
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запознаването с посланието на Божието милосърдие
посредством папските си послания и енциклики. В момента
това послание е широко известно сред християните.
От дневника на Фаустина Ковалска (1905-1938) от ордена на
"Майката на Милосърдието".
На 18.04.1993г Денят на Милосърдието - първа неделя след
Великден тя беше провъзгласена за Блажена от Папа Йоан
Павел II., можем да четем думите, които самия Исус й е казал:
► „Аз обещавам, че душата, която обожава тази картина няма
да бъде погубена. Къщите, а даже и градовете, където тази
картина е обожавана ще бъдат опазени и покровителствани от
Мен.”
► „Преди да дойда като справедлив съдия, оставям всички да
се възползват от Моето безгранично милосърдие. Преди да
настъпи часът на съда, на небето и на земята ще има знак. На
небето ще се появи знакът на Кръста. От всяка рана на ръцете и
нозете Ми ще излизат сноп от лъчи, които ще осветят земята за
късо време. Това ще се сбъдне, малко преди последния час”.
► „Възвестявай на света за моето непонятно по своята
дълбочина милосърдие. Подготви света за второто Ми идване.
Преди да дойда като съдия, отварям широко вратите на моето
милосърдие”.
► „Пламъците на моето милосърдие ме изгарят. Аз жадувам да
ги изсипя върху душите на всички”.
► „От всички Мои рани, особено тази на сърцето Ми, се стичат
потоци от Любов. За наказание имам цялата вечност. Сега
удължавам още времето за моето милосърдие. Аз наказвам
само когато бъда принуден. Аз искам, грешниците да идват при
мен, без всякакъв страх. Най-големите грешници имат най-вече
правото да потърсят моето милосърдие. Това Ме изпълва с
голяма радост, когато прибегнат към милосърдието ми. Аз ги
обсипвам с любов, много по-голяма, отколкото те самите
очакват, защото заради тях именно дойдох на земята. И заради
тях пролях Кръвта Си. Аз не мога да наказвам този, който се
повери на моето милосърдие. Никой грях, колкото и да е
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ужасен не може да изчерпи моето милосърдие.
Защото, колкото повече се черпи от Него, толкова повече се
влива то в този, който черпи.
През време на злодеянието, колкото и да е тъмно то, ако
грешникът потърси убежище в моето милосърдие и ме
възвеличае и отдава почит на Моите Страдания, в час на
неговата смърт аз лично ще го защитя с моята чест.
В ЧИСТИЛИЩЕТО
Още в началото на монашеския живот, през време на едно
кратко боледуване, сестра Фаустина попитала Исус за кого да
се моли още?
"Исус ми отговори че ще ми помогне да разбера...
В следващата нощ видях моя ангел пазител, който ми каза да го
следвам. Изведнъж се намерих в едно мъгливо място, където
навсякъде гореше огън и където страдаха много души. Тези
души се молят много сърдечно, без обаче да имат полза за тях
самите. Само ние можем да им помогнем. Пламъците, които ги
обгръщаха не ме докосваха. Моят ангел спасител не ме
напускаше нито за миг. Аз попитах душите, кое е най-голямото
мъчение за тях? Единодушно ми отговориха, че жаждата за
Бога ги мъчи най-много. Аз видях също и Божията Майка, как
посещава душите в Чистилището...Тя им носи облекчения. Аз
желаех да говоря повече с душите, но моят ангел спасител ми
даде знак да тръгваме...
В този момент чух един вътрешен глас, който ми каза: "Моето
Милосърдие не иска това, но Справедливостта Ми го изисква.
От тогава насам съм тясно свързана със страдащите души.”
СЛИЗАНЕ В АДА
На края на месец октомври 1936 година, сестра Фаустина
трябваше да слезе в aда, в мястото на ужасите и да докладва за
това. В нейния дневник е написала следното:
"Днес бях заведена от един ангел в бездната на aда. Това е
място на страхотни мъчения. Площта му е ужасно голяма.
Начините на мъчение, които видях са следните:
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- първото мъчение, което характеризира aда е липсата на Бога.
- второто е непрекъснатото огризение на съвестта.
- третото е,че това състояние няма никога да се промени.
- четвъртото е огънят, в който душата гори, без да бива
унищожена, това са ужасни мъки, този огън е подпален от
Божия Гняв.
- петото мъчение е постоянна тъмнина и страхотен мирис.
Въпреки, че е тъмно, обречените души и дяволите се виждат
един друг, те виждат всичко лошо (каквото е правил),а и в
самите себе си.
- шестото мъчение е непрекъснатото присъствие на Сатаната.
- седмото мъчение е страхотното отчаяние, омразата към Бога,
злословията, кълнене и ругаене.
Това са мъченията, които всички обречени изстрадват, но това
не са всичките. Има и извънредни мъчения именно за
объркания смисъл на живота" - това са душите, които,
живеейки на земята са си пропиляли времето в земни
наслаждения без да са поискали да разберат истинския смисъл
на живота. За каквото са грижили отделните души, за това
биват измъчвани с ужасни по своята същност методи, които не
съм в състояние да опиша. Има ужасни дупки и бездни, където
мъченията се различават едни от други. Изправена лице в лице
пред тези страхотни мъчения бих умряла веднага, ако не беше
силата на Бога, който ме запази. Грешникът трябва да знае, че
заради греха, извършен със сетивните органи, ще бъде
измъчван в продължение на цяла вечност. Аз пиша това по
поръчение на Бога, за да не може никоя душа да се оправдае, че
няма ад или пък, че там никой не е бил и затова никой не знае
как е там.
Аз,сестра Фаустина бях по нареждане на Бога в бездните на
Ада, за да разкажа на душите и да свидетелствате, че Ада
съществува. Сега вече не мога да говоря повече за това, защото
по нареждане на Бога, трябва да го изложа писмено.
Дяволите изпитваха голяма омраза към мен, обаче по Божията
Заповед трябваше да ме слушат. Това което изразих писмено е
само една слаба сянка на нещата, които аз видях. Едно искам
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още да отбележа, че там са повече душите, които не са вярвали
в съществуването на Ада. Когато дойдох на себе си не можех
дълго да се съвзема от ужаса, в който душите се мъчат. Затова
сега се моля още по-сърдечно за обръщането на грешниците.
Без прекъсване моля Божието Милосърдие за тях.
БРОЕНИЦА НА МИЛОСЪРДИЕТО
За възникването на тази Броеница, сестра Фаустина пише в
своя дневник на 13.09.1935г:
"Вечерта, когато бях в моята къща, видях един ангел,
изпълнителят на Божия Гняв. Той имаше бяла дреха, Неговото
лице светеше, под краката, имаше един бял облак, от който
излизаха светкавици и гръмотевици, които трябвало да се
изсипят върху земята. Аз помолих ангела да почака, докато
светът се покае, моята молба беше нищожна спрямо Божия
гняв.
Тогава видях Светата Троица големината и светостта й ме
прободоха и достигнаха моята вътрешност и аз не можех да
повторя моята молба.
В същия момент почувствах силата и благодатта на Исус в
моята душа... и започнах да се моля с думи, които чувах
вътрешно. Като се молех така, видях как ангела остана
безсилен да изпълни наказанието върху хората.
Никога до сега не съм се молила с такава вътрешна сила, както
тогава.
Това са думите, с които се молех:"Вечни Отче, поднасям Ти
Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя възлюблен
Син, нашия Господ Исус Христос, за да получим опрощение за
нашите грехове и за греховете на целия свят.
Чрез Неговото мъчително страдание смили се над нас и над
целия свят.
На другата сутрин, при влизането ми в параклиса чух следното:
"Тези молитви служат за омилостивяване на Гнева Ми. Ти ще
ги молиш, както обикновената броеница като най-напред
казваш един път "Отче наш..."
"Радвай се..." и "Вярвам в Бог...".След това на големите зърна
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ще казваш:
"Вечни Отче, поднасям ..." и на малките: "Чрез Неговото
мъчително...".
Най-накрая ще казваш три пъти: "Свети Боже, Свети Крепки,
Свети Безсмъртни смили се над нас и над целия свят".
"Моли винаги Броеницата, която те научих. Всеки, който я
моли ще изпита в живота си Моето Милосърдие, а и особено на
смъртния си час".
"Когато се молим при някой умиращ, тогава Божия Гняв се
умилостивява и Божието Милосърдие обгръща тази душа.
Моли се, колкото можеш за умиращите. Измолвай им упование
в Моето Милосърдие, защото това най-често им липсва".
Вземайки пример от сестра Фаустина и ние в тази година
посветена на Божието Милосърдие да молим заедно и лично
тази Броеница на милосърдието. Тогава с броеницата в ръце да
кажем в начало:
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
- един път "Отче Наш..."
- един път "Радвай се..."
- един път "Вярвам в един Бога..."
После на зърна на които се казва обикновено "Отче Наш..."
следното:
Вечни Отче, поднасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и
Божеството на Твоя възлюбен Син, и Нашият Господ Исус
Христос за опрощение на нашите грехове и на целия свят.
После на мястото на "Радвай се...".10 пъти следното:
Чрез Неговото мъчително страдание, смили се над нас и над
целия свят.
След цялата броеница на вместо „Радвай се Царице” се казва
три пъти следното:
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, смили се над
нас и над целия свят.
На края се прави знак на кръста.
Сестра Йола
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Великден

Възнесение

Велика седмица

Връбница

Петдесятница

Постно време
Обикновено време (2 част)

Пепеляна Сряда
Обиконовено време (1 част)

Св.Троица

Кръщение Господне
Тяло и Кръв Христови Богоявление

Коледа
Предколедно

време

Всички светци

Христос
Цар

27 ноември І неделя предколедно време

8 декември Неп.Зачатие на Б.Д.Мария

25 дек

30 декември Светото Семейство

Рожество Христово

1 януари Дева Мария Богородица

6 януари Богоявление

8 януари Кръщение Господне

15 януари І неделя обикновено време

2 февуари Сретение Господне

1 март

Пепеляна Сряда - постно вр.

20 март

Св. Йосиф

25 март

Благовещение

9 април

Връбница - Велика Седмица

13 април Тайната Вечеря

14 април Велики Петък

16 април Възкресение Христово

28 май

Възнесение Господне

31 май

Посещение на Дева Мария

4 юни

Петдесятница

11 юни

Света Троица - обикнов.вр.

18 юни

Тяло и Кръв Христови

23 юни

Пресвето Сърце Исусово

24 юни

Рожд. на св.Иван Кръстител

29 юни

Св.Св. Петър и Павел

6 август

Преображение Господне

15 август

Успение Богородично

1 ноември Всички Светци

26 ноември Христос Цар

19

25 септември
1 октомври

църковен брак на Драгомир и Мариана

кръщение на

Михаил

Евгений

Галия,
Христиан,
Мария
20

