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Щастливи очи, очи със сълзи, очи
преизпълнени с надежда, страдащи
очи, влюбени очи, разчаровани очи...
срещаме ги всеки ден, навсякъде,

където ходим. Очите са огледалото на душата, показват това,
което имаме вътре, това, на което мислим, това, което живеем в
момента и това, което, се надяваме за бъдещето. Всеки човек
гледа живота с различни очи. Миналото, сегашното и бъдещето
за всеки има различно значение. Пред нашите очи се представя
света, който е силен и в същото време слаб, способен да
извърши най-доброто и най-лошото, докато пред него се
открива пътят на свободата или на робството, на прогреса или
на регреса, на братството или на омразата.
“Наистина дисбалансите, от които страда съвременният свят, са
свързани с онова по-дълбоко неравновесие, което се е
вкоренило в сърцето на човека. Именно вътре в човека много
елементи взаимно си противоречат. От една страна човекът е
създание, изпитало безброй пъти границите на своята
ограниченост; от друга страна той разбира, че няма граници за
неговите стремежи и че е призван за по-възвишен живот.
Привличан от много примамки, той е принуден да избере една
от тях и да се откаже от другите. Освен това, слаб и грешен,
нерядко човек върши това, което не би желал. Поради това той
изживява в себе си едно разделение, от което произтичат също
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много други и толкова сериозни разногласия в обществото.
Разбира се, онези, които живеят в практически материализъм,
са съвсем далеч от това, ясно да осъзнаят тази драма, както и
всички, които са потиснати от мизерията, нямат възможност да
разсъждават върху това. Мнозина вярват, че намират мир в
направената по различни начини интерпретация на
действителността. Други пък очакват единствено от човешките
усилия истинско и пълно освобождение на човечеството и са
убедени, че бъдещето на земното царство на човека ще
удовлетвори всички желания на техните сърца. Не липсват и
такива, които изгубили надеждата да поставят цел на живота
си, хвалят смелостта на онези, които като считат за лишено от
всякакъв смисъл човешкото съществуване, се напрягат да му
дадат пълно обяснение единствено със собствения си ум.
При това състояние, изправени пред сегашната еволюция на
света, все по-многобройни стават онези, които си поставят и
чувстват с нова острота въпросите: Какво е човекът? Какво е
значението на мъката, на злото, на смъртта, тези въпроси
въпреки прогреса продължават да съществуват. Каква е
ценността на тези завоевания, постигнати на такава висока
цена? Какво дава човек на обществото и какво може да очаква
от него? Какво ни очаква след този живот?” (Втори Ватикански
събор, Gaudium et spes - Радост и надежда, № 10).
Всяка наука търси начин да подобрява състоянието на човека в
този свят: понякога това се използва за личните облаги,
понякога за доброто на цялото човечество. Всички опити на
техниката, колкото и полезни да са те, не могат да спрат
безпокойството на човека. Каквото и да е то и колкото и да
имаме прогрес, оставят въпросите написани по-горе, на които
всеки човек търси отговор. Пред смъртта тайната за човешкото
състояние става най-голяма. Това не означава, че всичко това е
безполезно и незначително, напротив: “разбира се, на нас ни е
известно, че няма никаква полза за човека, ако придобие цял
свят, а себе си погуби (виж Лк 9,25). Все пак очакването на
нова земя не трябва да отслабва, а по-скоро трябва да увеличава
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загрижеността в работата, отнасяща се за сегашната земя,
където расте тялото на новото човечество, което вече успява да
предложи някакво ново олицетворение, което засенчва новия
свят” (Втори Ватикански събор, Gaudium et spes - Радост и
надежда, № 39).
Щастливи очи, очи със сълзи, очи преизпълнени с надежда,
страдащи очи, влюбени очи, разчаровани очи... очите, които
търсят един отговор... за живота си. И търсят, търсят, без да се
срещат с него. И не се сещат, че този отговор е толкова близо
до тях и, че няма нужда да го търсят далеко: той е вече в тях,
той е във всеки човек. На тези въпроси единствено Бог дава
пълен и сигурен отговор, Той, който зове човека към най-
възвишени мисли и към най-прости търсения. В
действителност само в тайната на въплътелното Слово се
изяснява истинската тайна на човека. Неговото послание
вдъхва светлина, живот и свобода за неговия напредък а извън
него нищо не може да удовлетвори човешкото сърце:
“Сътворил си ни за тебе, о Господи, и нашето сърце няма мир,
докато не получи отдих от теб” (св.Августин).
Ние вярваме, че Христос, който умря и възкръсна за всички,
винаги дава на човека чрез своя Дух светлина и сила, за да
отговори на своето висше призвание; не е дадено на хората по
земята друго име, чрез което могат да се спасят. Ние вярваме
също така, че в нашия Господ и Учител се намира ключът,
центърът и целта на цялата човешка история. Освен това ние
вярваме, че под всички промени има много неща, които не се
променят; те намират своето последно основание в Христос,
който винаги е един същ: и вчера, и днес, и вовеки.
От нашите очи сълзите са вече изтрити от това велико събитие,
което след няколко дни ще празнуваме: Възкресение Христово.
Щастливи очи, очи със сълзи, очи преизпълнени с надежда,
страдащи очи, влюбени очи, разчаровани очи... вече намериха
отговор.

О.Валтер Горра
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Никой не е чужд на страданието. Болката
докосва  всяко човешко същество независимо от
националност, социално положение, идеологията.
Страданието засяга толкова личността колкото и
общността. Болестта може да изтощи тялото на
личността, точно както страха, насилието и бедността
могат да унищожат една нация. Смъртта пристига като
последното страдание, слагайки край и на най-спокойното
човешко съществуване.
Усилието да се разбере, източника и значението на болката е
дълго, колкото историята на човечеството. Не е чудно че в
Евангелията Страданието и Смъртта на Исус имат едно
място толкова специално. Евангелистите търсеха значението
на станалото, за да разберат не само събитието за Исус, но
също и за цялото човечество. Как е могло да стане това? С
каква цел? Ето въпросите, които прибличаха християните
към смъртта на Исус. Откритието за логическата връзка в
Страданието на Исус, би могло да открие също и значението
на Страданнието в самия техен живот.
Предлагаме за наше размишление, за тези последни дни на
постното време, кръстен път на човека, под форма диалог
между един въображаем мъж - Той - и една въображаема
жена - Тя.

Първо спиране – осъден
Тя: Защо си тъжен? Около тебе приветстващи
тълпи на познати, приятели, а твоето лице
покрито със сянката на мъка.
Той: Гледам своето отражение в огледалото.
Няма около него приятели, а жалост украсена с
трънения венец на властта, червена багреница на признание, а
лицето е подуто от ударените плесници на неразбирателството.
Тя: Защо стоиш отстрани, мълчейки, такъв неестествен сред
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радостите на твоя свят?
Той: Моят свят...моят свят, той е вечно осъждане, сочене с
пръсти, упрекване. Моят свят е човекът възнесен до върховете
на власта и човекът избутан в канавката. Моят свят унищожава
всичко, което е различно от самия мене.

Второ спиране – вземи кръста и върви
Той: Винаги се страхувах от това, което е трудно, което е
неудобно. Реалността се въртеше около мен безгрижно, затова
голямо беше моето учудване, когато докоснах кръста – моя
кръст.
Тя: Какво е кръстът?
Той: Това е връзка на свободата с това, което е реалността.
Разочарованието, което среща човек, когато безгрижността
става болка.

Трето спиране – то е само спъването.
Тя: Да ти помогна ли?
Той: Няма нищо, само се спънах. Някакъв камък беше на пътя,
аз бях уморен и не го забелязах. Но вече всичко е добре.
Тя: Камъкът? Наистина, вчера осъдиха тука някого, искаха да
го убият с камъни. Сигурно някой от вас (може би Ти) е
изпуснал своя камък.
Той: Толкова лесно е да паднем, когато гледаме постоянно
чуждия грях.

Четвърто спиране – обич
Тя: Защо плачеш?
Той: Защото обичам
Тя: Любовта боли ли?
Той: Само, когато е истинска.

Пето спиране – случайност
Той: Защо го правиш? Защо ми помагаш? Не искаш да ми
отговориш? Искам само да ти благодаря! Беше толкова тежко...
Тя: Той не те чува, и ако би те чул, нямаше да разбере.
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Неговият живот бяга до тебе. Ти си за него един от
преминаващите. Някой на когото се гледа безмислено без да
запомниш лицето му.
Той: Така обаче ми е по-лесно.
Тя: Неговата помощ е случайност,
стечение на обстоятелствата. Нищо повече.
Той: Само случайност ли е?

Шесто спиране – доброта
Той: Можеш ли да ми помогнеш? Не изисквам много, само
малко доброта, малко време, докосване на сърдечна длан, която
ще погали моето лице.
Тя: Но аз имам само една кърпа...
Той: Достатйчно е.

Седмо спиране – грях
Тя: Паднал ли си тежко? Много си ли наранен?
Той: Много боли...
Тя: Но това не изглежда лошо.
Той: Най болезненото е да осъзнаеш за слабостта си. Най
голяма болка причинява собствената немощ. Когато виждаш,
че нямаш повече сили, че не успяваш сам, че пак си паднал
макар не си го искал...това боли. Боли повече, от колкото
нараненото тяло. Страданието пристига от различни страни.
Болката си я даваш сам, причиняват ти я другите, и от време на
време така просто пристига, и дори не знаеш откъде.
Тя: Какво обаче боли най-много?
Той: Най-голяма болка причинява моят грях.

Осмо спиране - състрадание
Тя: Защо си го направил? Те плачеха над
тебе?
Той: Нямам нужда от милост. Милостта е
маска на безразличност.
Тя: Но защо си говорил по такъв начин? Защо
трябваше да бъдеш толкова суров с тях?
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Той: Човешкото безразличие онова, което не е скрито става
угризение на съвестта. Но когато наложим върху него маската,
маската на милост, любопитство, мили думи, сърдечна усмивка
то пуска корените и почва да ни трови, без да бъде забелязвано.
И идва време, когато самите ние ставаме безразличност. Тогава
нямаме по-вече нужда от маската.

Девето спиране – безнадежност
Той: Защо ми помогнаха да стана? Аз наистина не исках да се
вдигна. Този път ме плаши все повече. Нямам повече сили да
вървя напред. Това няма повече смисъл. Вместо да ми помагат
трябваше да ме убият. Смъртта е най-хубавият път за бятство.
Тя: Смъртта е наблизо, но не си ти който избираш нейния час.

Десето спиране – срам
Тя: Защо си гол?
Той: Голотата е станала украса на света. На всички
показваме своето тяло и своето сърце.
Тя: Не се ли срамуваш?
Той: Голотата изблъсква срама. Упреквайки го, че е
глупав и загубен, научила е как да го унищожим.
Сега злото не се изчервява от срам, напротив разнася своята
грозота. В името на толерантността станахме безсрамни.
Тя: И какво е станало със срама?
Той: Изложихме го на публичен търг, хвърлихме жребий...но
никой не иска да се признае за победен. Светът не иска срам.

Единадесето спиране – страдание
Той: Боже, защо ми позволяваш да страдам? Нямаш ли милост
към мен? Малко ли ти беше пътя ми и мойте падания? Може би
ти не съществуваш? Може би си само илюзия, за тези които се
страхуват да живеят и да умрат? Не можеш да обичаш и да
гледаш с безразличие моето страдание! Как можеш да сгодиш
любовта и безразличността спрямо човешката злоба, глупост,
безмисленост?
Но не можеш в себе си да съгласуваш доброта с безразличност!
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Съществуваш ли ти? Отговори ми! Съществуваш ли?
Тя: Чувам звука на закованите гвоздеи...

Дванадесето спиране – смърт
Тя: Защо си там, толкова високо, далече от мен,
с лице страдащо и с разтворени рамена?
Изпълнен със страдание и спокойствие...но това
спокойствие е различно, бих казала изпълнено с
достойнство. Толкова много си се променил. На
моменти ми изглежда, че гледам някой друг.
Винаги си бил като нас, си бил част от нашия
свят. А сега... в тебе сега има нещо друго, нещо
различно, което не мога да разбера, да проумея.
Какво става с тебе?
Той: Бог ме научи на своята милост.

Тринадесето спиране – мълчание
Тя: Гледам те в очите. Целувам твойте устни. Докосвам твойте
ръце. Прегръщам твоето тяло: студено, окървавено, с гвоздеи
забити в ръцете. Надвесвам се над тебе и ти прошепвам това,
което не успях да ти кажа...но ти мълчиш. Твоите нежни устни
мълчат. Погледни ме! Кажи нещо! Обичаше ме ти и си знаел и
аз колко те обичах. Защо не отговаряш?!

Четиринадесето спиране – празнота
Тя: Къде си? Къде си, имам нужда от тебе?
Твойте стъпки на пясъка изчезват веднага.
Твоето място останало празно. Преглеждам
старите снимки. Виждам как се усмихваш до
мене. Помня... неотдавна как си вървял до мене.
Помня още твоя глас и твоя смях. А сега мълчиш.
Останаха само снимки, спомени и празно място...

Петнадесето спиране – отговор
Той: Защо плачеш? Аз ще възкръсна!
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Всички заедно
искаме да изживеем тайната на
Страданието, Смъртта и Възкресението
на Нашия Господ Исус Христос

НЕДЕЛЯ, 9 АПРИЛ, 10.00 ч.
Връбница

СРЯДА, 12 АПРИЛ, 16.00 ч.
Литургия за осветяване на светите масла

свещениците са готови да ви изповядват от 15.00ч и
ще продължат и след литургията до 19.00

ЧЕТВЪРТЪК, 13 АПРИЛ, 18.00 ч.
Литургия за Тайната Вечеря

Литургията продължава с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия

ПЕТЪК, 14 АПРИЛ, 18.00 ч.
Честване Страданието Господне

След тази Литургия ще имаме Тържествен Кръстен
Път

СЪБОТА, 15 АПРИЛ, 23.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светата нощ)

ИСУС ВЪЗКРЪСНА

НЕДЕЛЯ, 16 АПРИЛ, 10.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светия ден)

НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА
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За пореден път се състоя среща на младежите
от Северна България - сега тя бе в Русе, а

поводът – енцикликата на папа Бенедикт XVI, провокираща
размишления върху любовта в християнския й контекст.
На 04.03.2006 (събота) енория ‘Св Павел от Кръста’ посрещна
младите от Белене, Малчика, Трънчовица, Царев Брод, Ореш,
Свищов и Варна, заедно със свещениците и сестрите, готови да
вземат участие в предвидената програма. Срещата бе открита
от сестра Йола, отговорник за пасторалната дейност с младите
на Никополската Епархия, а денят започна с беседа на г-жа
Паскалева от енория Русе, изградена върху втората част на
енцикликата на Светия Отец ‘Deus Caritas est’ (Бог е Любов),
разяснявайки разликата между значенията на трите гръцки
думи за обозначение на любовта: ‘eros’, ‘philia’ и‘agape’ и
спирайки се подробно на семантиката на ‘agape’. Поради
предварителната подготовка на младежите по енориите по
разучаването на първата част на енцикликата, лекцията бе
съсредоточена върху 11-18 пункт от папския документ. По
останалите параграфи младежите продължават своята
самостоятелна работа в ежеседмичните срещи.
Програмата за деня продължи в сградата на църквата с духовни
упражнения, молитви и песни. Младежите прекараха това
време в размисъл и обожаване на светото причастие, като пред
тях постоянно беше иконата, която папа Йоан Павел II дарява
на студентите през 2000 година по случай големия юбилей.
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Тази икона на Дева Мария обикаля
света и сега, когато тя е в България,
младите на Никополска епархия
имаха възможността да се докоснат
до нея.
Към обяд осъзнатата нужда не само
от духовна, но и от храна за тялото
стана причина младежите да
прекарат в почивка ранния слънчев
следобяд. Но преди всичко, това
време беше нужно, за да се
приготвят за обичайната работа по групи – най-продуктивният
и креативен момент от младежките срещи, когато участниците
намират време да обсъдят темите, които ги вълнуват. След този
един час, прекаран в разговори, дискусии и пълноценно
общуване, младите още веднъж се отправиха към църквата, за
да вземат участие в Светата Евхаристия с монс. Петко Христов.
В цялостния дух на срещата, централно място в проповедта зае
темата за любовта на християнина.
С края на Литургията настъпи и краят на този младежки ден –

също толкова неусетно.
Участниците трябваше да
се разделят още веднъж, но
не без обещания за нови
срещи...защото не само
GSM-ите имат нужда от
зареждане!

Галимира Маркова
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Сакралната музика помага на
размишелението и влизането във Великата
Божия Тайна.
Хорът на нашата енориа, в който все повече
хора участват и очакваме още и други,
приготви един концерт за Връбницата (който

ще започне след Светата Евхаристия). По време на
изпълнението ще обходим моментите на Страданието на Исус
Христос, за които Светата Литургия на Връбница ни припомня.
Концертът се състои от четири момента:
1. Тържествено влизане и посрещане на Христос в

Йерусалим - с възгласи, “Осанна”
2. Тайната вечеря - установяване на тайнството Евхаристия -

“Salve Pie”
3. Представянето на Христос от Пилат Понтийски пред

разярената еврейска тъпла, викайки “Разпни го, разпни
го”. Христос с трънен венец на главата и окървавено лице
с натъжени очи, гледа разярената тълпа и сякаш им казва
“народе мой, какво ти сторих или с какво те обидих,
отговори ми - Populus meus” Майката на Исус на върха на
Голгота под кръста, гледа своя любим син, който издъхва
в ужасни мъки: “О майко Марио, Stabat Mater, Христовия
глас”

4. Възкресението на Исус Христос, който славно възкръсва
и така Той със смъртта, смъртта победи. Като концерта се
закрива с химна “Christus vincit - Христос победи”

Музика J.S.Bach, F.List, отец Хенрих Янсен, отец Петър Аров и
други.
Изпълнение на орган и хор.

Всички сме поканени да останем след Литургия на този
концерт на 9 април.

О. Валтер Горра
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В събота на 11 март се събрахме всички деца,
които изучаваме катехизис, за да бъдем
заедно и да организираме програма за
Великден. Първо започнахме да играем на
разни игри, закусихме и после се запознахме
с програмата за Великден. Програмата беше

много интересна... Затова ние ви каним на нашия празник, за да
ни гледате.
След това, като похапнахме и си починахме, отец Валтер и
сестра Йола ни изненадаха: като пуснаха един детски филм.
Той се казваше “Книга за джунглата”. В него се разказваше за
едно момче, което е намерено от едно семейство вълци. Но
един тигър искал да го изяде, но вълците не му разрешили и го
изгонили от джунглата. Така момчето останало и заживяло в
джунглата при вълците. Така свърши филмът.
После отец Валтер ни каза, че навън е топло и ние излязохме.
Започнахме да играем на интересни игри. Ние се наиграхме и
влязохме вътре. Започнахме да молим две тайни на броеницата.
Щом я свършихме, родителите на децата дойдоха да ги
посрещнат.
Ние каним всички баби, дядовци, лели, чичовци, майки, бащи,
вуйни, стринки, братя и сестри, за да отпразнуваме заедно
хубавия празник Великден.
След Светата Евхаристия ще ви представим нашия рецитал.

Тони Иванов

Часовете на Светата Евхаристия
Неделя: 10.00
През седмица 17.00 (зимно време)

18.00 (лятно време)
(половин час преди Литургия се моли броеницата)

В неделя се дава точна програма
за евентуални промени на часовете
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Здрасти! Казвам се
Флик

Здрасти! Казвам се
Флок. Ние сме
близнаци.

Играем заедно, пеем
заедно, гледаме

телевизия заедно.
Заедно пишем

домашните...

Вършим много
други неща заедно..
заедно се радваме

заедно се караме...

...понякога аз повече,
понякога той повече!

Но разбрахме, че
много е важно поне
един от двама ни да

остане мирен!

И разбрахме също, че
всичките хора са
близнаци...

...защото и двамата
сме лицето на Исус

И разбрахме така, че
само с любовта,
можем да имаме един
мирен свят...

...където всички
хора могат да

живеят като братя
и сестри

И така решихме да
ви разкажем една
хубава история:
историята на
любовта...
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Имаше едно време Исус
със Своите ученици...

Защо тогава го убиха?

А хората, които го приеха
като Цар и пееха “Осанна!”,
после какво стана с тях?

Тогава разкажи ни за
станалото.

Не, не! Не можем да започнем така. Това не е една приказка!
Това е инстинска история на Любовта, това е историята на
Исус, на единствения Син Божи, Който е станал човек. Толкова
много Той ни обикна, че даде Себе си за нас. Да, така е! Бог
стана човек и се роди във Витлеем, научи ни на много хубави
неща, за да се обичаме: Той ни научи на Любовта на Бога.

Защо? Защото не на всички се харесват тези учения. Който
търси власт, пари и други материални неща се затваря в себе си
все повече и се ражда в него егоизма, който е направо
противоположно на истинската любов. Затова
първосвещениците и книжниците търсеха начин да го убият;
затова Юда Искариот го предаде: едните, за да не губят власт,
другия за тридесет динарии.

Хората понякога тръгват накъдето ги духа вятъра! Когато не
сме твърдо убедени в това, в което вярваме, всеки ден можем
да загубим пътя и да отидем в друга посока. Затова е важно да
познаваме добре нашата вяра. Ето защо ходим на вероучение.
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Да, точно
така, лоша
работа!

Много накратко ще говоря, за това което е станало, за това
което ще изживеем през Великата Седмица. Исус влезе в
Иерусалим заедно с учениците си. Искаха да празнуват
Пасхата, деня, когато народът на Израил по традиция коли
пасхално агне. Народът, знаейки, че Той щеше да влезе в града
се струпа да Го приеме и Го прие като Цар. Добре познаваше
всичко това, което Той извърши в много села и градове на
Израил. Но Исус нямаше това желание да стане цар на Израил,
Той имаше други планове... плановете на Отца Си!
И какво стана? Юда, когато разбра, че Исус щеше да се откаже
да приеме властта, отиде при първосвещениците и им каза: “Аз
съм готов да ви предам Исус!” Лоша работа!!

Дадоха му тридесет сребърника и се разбраха как ще стане това
нещо. Но през това време Исус и учениците Си отидоха да
празнуват Пасха.

Както всички други?

Да, но през тази вечер щеше да стане нещо различно, ново,
велико! През времето на вечерята Той взе хляб, казвайки
“Вземете и яжте; това е моето тяло” и вземайки виното каза:
“Вземете и пийте; това е моята Кръв”. Разбра ли? Той ни
остави Себе Си завинаги! И тази вечер ни даде пример как да
служим един други: Той започна да мие с вода нозете на
учениците Си. После каза “Аз ви дадох пример, как да се
обичате. Обичайте се един други: така както аз ви обикнах,
така и вие трябва да се обичате”.
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Господи направи тази
мечка християнин!

И колко ни обикна Исус?

Колко ни обича, искаш да кажеш! Защото Той още ни обича.
Той до край ни обича. Той даде живота Си за нас на кръста и
продължава да дава живота си на всеки олтар по света!

Но как? Той не е ли умрял
на кръста? Как може още
да ни обича, ако е

Защото Той е Възкръснал от мъртвите! Той победи смъртта.
Чуи това, което каза ангел на жените, които отидоха рано в
неделя при гроба на Исус и го намериха празен: “Защо търсите
Живия между мъртвите? Той не е тука, Той възкръсна”.

Дечица! Бъдете добри
и така Исус много ще
се зарадва!

Честит Великден на
всички вас от Флик и
Флок

Боже, благодаря
ти за храната!

Веднъж един ловец отишъл в гората на лов.
Стрелял и му свършили патроните.
Тогава пред него се изправила страшна мечка
и той започнал да се моли:

Изведнъж
мечката
скръстила
ръце и
казала:
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На годишнината от смъртта на
Папа Йоан Павел II, искаме да го
споменем със неговите думи, с
които е започнал своя понтификат:
“Не бойте се!”. Много хора днес
имат нужда от сигурност, желаят
насърчение, за да “не се
страхуват” от Евангелието; много
хора се боят, че като приемат
Евангелието, ще си усложнят
живота, поради изискванията му, в
които виждат не толкова
освобождаване, колкото
угнетяваща тежест. Ето как той
отговори на тези думи:

Призивът “Не бойте се!” трябва да се разбира в широк смисъл.
В известна степен този призив е към всички хора, призив да се
преодолее страхът в глобален мащаб в съвременния свят, както
на Исток, така и на Запад, на Север и на Юг. Не се страхувайте
от това, което сте създали, не се бойте от света на всичко
произведено от човека, което става все по-голяма опасност за
него! Най-сетне не се страхувайте от самите себе си!
Защо не бива да се страхуваме? Защото човекът е изкупен от
Бога. Когато изрекох тези слова на площада Св.Петър, имах
съзнанието, че първата енциклика и целият понтификат трябва
да бъдат свързани с истината за Изкуплението. В Тази истина е
най-сигурното утвърждаване на онова “Не бойте се!”: “Бог
толкоз обикна света, че отдаде своя Единороден Син” (Йо 3,16).
Този Син съществува в историята на човечеството, като
Изкупител. Изкуплението пронизва цялата човешка история от
преди Христа и подготвя есхатологичното бъдеще на човека.
То е светлината, която “в мрака свети, и мракът я не обзе” (Йо
1,5). Силата на Христовия кръст и възкресението е винаги по-
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10 март Гаца Мркова Радулова

голяма от всяко зло, от което човек може и трябва да се
страхува.
...Вие казвате, че съвременният човек трудно се обръща към
вярата, защото го плашат моралните изисквания, които вярата
предявява към него. В известна степен това е вярно.
Евангелието със сигурност изисква. Известно е , че Христос
никога не е заблуждавал учениците и слушателите си относно
това. Тъкмо обратното, много настоятелно ги подготвя за
всякакъв род трудности отвътре и отвън, винаги се съобразява с
това, че могат и да се отдръпнат. Щом като самият Христос
казва “Не бойте се!”, сигурно не произнася тези слова, за да
отмени изискванията си. Напротив с тези думи потвърждава
цялата евангелска истина и всички изисквания, които се
съдържат в Евангелието. Същевременно обаче Той разкрива, че
тези изисквания са във възможностите на човека. Разбира се,
ако човек ги приеме в духа на вярата, тогава в Бога намира
тайнствени сили, за да ги преодолее. Светът е пълен с
доказателства за спасителната и изкупителната сила, която дава
Евангелието и която е много по-голяма от изискванията. Има
толкова много хора по света, които го доказват със собствения
си живот! Нещо повече - пълнощенният човешки живот е точно
такъв.
Да приемеш изискванията на Евангелието, значи да изявиш
цялата си човешка същност, да видиш красотата й, замислена
от самия Бог, да разбереш  истината за всички човешки
слабости в светлината на могъществото на самия Бог
“невъзможното за човеците е възможно за Бога” (Лк 18,27).
(от книга Да прекрачиш прага на надеждата, 1995г, стр. 205-
206.208-209)
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Продължава от предишния брой

Отвъд привидните неща
Пио облича монашеската дреха на 27 май
1882 г. Като новиций е преместен през
януари 1883 г. в Сант`Еутицио ди Сориано ал

Чимино, близо до Витербо. Там прекарва шест месеца,
единствените, когато живее извън родната си Романя. На 24
юли се завръща в Казале, за да учи философия и теология,
необходими му в подготовката за свещенството. Полага обети
на 30 април 1884 г., когато навършва 16 години, според
изискванията на тогавашните норми. Приемайки го
единодушно, общността отбелязва неговата “изключителна
скромност, готовността му да се подчинява безприкословно и
на най-малките разпоредби на висшестоящите, доброто му
поведение – сигурен знак за вътрешна концентрация”.
Магистърът на новициата  запазва скъп спомен за него.
Няколко години по-късно ще го чуят да казва: “Нима се
свършиха новициите пасионисти? Тук няма вече новиции. Пио
беше истински новиций: добър, скромен, покорен,
съсредоточен, истински се молеше. Ако не подражавате на Пио,
няма да станете истински новиции.” Пио се доближава до
свещенството, водейки живот, изпълнен с молитва и учение. За
хората, посещаващи светилището, той е “малкият светец от
Казале”.
На 17 декември 1887 г. получава тонзурата и низшите църковни
степени в катедралата на Римини. С изключително усърдие
напредва по пътя към свещенството под погледа на Мадоната
от Казале, особено обичана от него. Изглежда, че всичко върви



21

добре. Супериорите възлагат на него най-големи проекти и
надежди - и имат всички основания за това. Пио им предоставя
всички гаранции. Радостта е обикновеното му настроение.
Светостта е онова, което обича. Обаче в началото на зимата на
1888 г. внезапно се появяват първите признаци на
туберкулозата – болестта на века.
Пио няма да оздравее. Но не пада духом. Поверява се на
Господа. На един роднина, който го увещава да се върне при
семейството си, където ще бъде лекуван по-добре и ще получи
богато наследство, отговаря решително: “Няма да го сторя за
всичкото злато на света”. На майка си оставя като скъп спомен
разпятието, което сам е направил. Събратята му за пореден път
се убеждават, че живеят близо до светец. Той пък прекарва
времето си в леглото, потънал с часове в съзерцание на Бога и
пеейки полугласно песнички на Мадоната.
Малко преди да умре, прави жест на обич към своята родина,
осъзнавайки трудния исторически момент, изживяван от нея.
Чуват го да казва: “Отдавам живота си за Папата, за
Конгрегацията, за грешниците, за моята мила Романя”. Жест,
който характеризира един живот, винаги отдаден на другите.
Романя го е носила в сърцето си и иска той да я отведе при
Бога.В състояние на екстаз Пио отправя възхвала, отглас от
възвишената музика, която слуша постоянно в сърцето си: “О,
безкрайна премъдрост на моя Бог! О, безкрайна доброта! О,
велико и неизмеримо милосърдие на Бога! О, велика истина! О,
безкрайна любов1 Да, Бог е любов. Как е възможно да ни се
дава толкова велика любов?”
Около леглото му бдят всички негови събратя, чиито молитви
придружават в небето най-младия монах от тяхната общност.
“Ето, Божията Майка идва”, казва Пио миг преди да умре с
поглед, прикован в стената. Усмихва се . Сърцето му престава
да бие в 22.30 часа на 2 ноември 1889 г.Божията Майка
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наистина е дошла да го вземе, за да го отведе в рая. На мястото
на срещата, която Пио определи на мама Филомена. И не само
на нея... Той е на 21 години, 6 месеца и 4 дни. Първият
пасионист от Романя, първият, който постъпи и почина в
манастира в Казале, първият новиций на възстановената след
15-годишно прекъсване монашеска провинция на
Милосърдието. Ще стане и първият от тази провинция, който е
въздигнат на олтара. Не можем да си пожелаем по-добра
закрила.
Погребват го в близкото гробище “Сан Вито”. През 1923 г.
тялото му е пренесено в светилището в Казале.Това е триумф.
Никой не е забравил “светото братче”. Камбаните бият
празнично. Тялото на Пио е положено близо до олтара на
Божията Майка. На 23 септември 1944 г. отстъпващата
германска армия взривява огромно количество мини,
складирани в светилището. Ужасен взрив и облак непрогледен
дим в небето. Почти 350 години история, погребана за миг.
Рухват абсидата, куполът, част от дома на монасите. На
мястото на камбанарията остава широк и дълбок ров. Парчета
от камбаните се пръсват надалеч. Едва след година ще бъде
открита в развалините фреската с образа на Божията Майка. По
чуден начин оцеляват единствено надгробният паметник и
гробът на Пио. През 1969 г. ще му бъде направено прекрасно и
достойно погребение в новото светилище!
На 17 ноември 1985 г., по време на церемония, излъчвана от
телевизионните канали по целия свят, Йоан Павел II го
провъзгласява за блажен.Това става в международната година
на младежта. Младият Пио е предложен на всички, особено на
младежите, като пример на всеотдайност, на любов към
малките неща, на вътрешен живот, който удовлетворява
напълно човека. Така светилището на Мадоната от Казале става
и светилище на блажения Пио.
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Живот като този на Пио не е белязан с показност. Привикнали
към блясъка и сензациите, ние се задоволяваме само с фасадата.
Не умеем да погледнем зад нея: чувстваме се объркани и
загубени. Като неграмотни пред една поема. А целият живот на
Пио е поема на простотата и вътрешния живот. Страница,
написана с думи от речника на ежедневния живот. Химн, изпян
по нотите на обикновеното човешко страдание. Малко селянче,
крехко като тръстика, млад студент, загърнат в черната дреха
на пасионистите. Познава много малко хора; много малко хора
знаят името му.
Един живот, който ни изглежда монотонен и сив, без
сътресения и резки завои. Едно съществуване, погребано в
мълчание, което никога не са нарушавали шумни жестове. Един
път, извървян без удари с лакти, за да стане по-широк и да се
излезе на открито.
Накратко – един живот, когото нашите схеми не могат да
обхванат, нито да почувстват. Пио изтъка платното на своята
святост с нишките на обикновените жестове, изпълвайки ги с
любов. Познати жестове, но и винаги нови, защото са
почерпени от  вечната младост на Бога.
Пио изживя един обикновен живот по необикновен начин:
изпълваше всичко с Бога и всичко отнасяше до Бога. И правеше
това с упорито постоянство. Без колебания и падения, без
бягства и оплаквания. Приемаше всичко с радост, преживяваше
всичко с ведрина, отдаваше всичко с любов. Дори живота си.
Страданието не покоси живота му, не наруши неговия мир, не
помрачи усмивката му.
Преждевременната му смърт не унищожи спомена за него.
Оставаме занемели пред изключителното приключение на този
младеж, който живя “като ангел”и умря, принасяйки в дар
живота си.
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Един ден един журналист решил да направи
едно интервю в ада и в рая.
Взе си фотоапарата и кучето и тръгна.
Изминаха много дни, когато един ден видя
надпис “Ад”.

Зарадва се и тръгна към входа. Там нямаше никой. Влезе вътре
и видя една трапеза отрупана с много храна: месо, зеленчуци,
плодове, сладки и много други неща.
Докато разсъждаваше, че и адът е хубаво място, чу шум и видя
много хора да прииждат. Всички те бяха слаби и носеха в
ръцете си много дълги вилици и лъжици. Те се приближиха към
трапезата и търсеха да ядат, но приборите бяха много дълги и
никой не можеше да яде нищо.
Разгневени те събориха всичко и си отидоха.
Майчице! – възкликна журналистът – това е едно ужасно място.
Стана и си тръгна. Излезе. Повървя още малко и видя надпис
“Рай”.
Влезе вътре същата трапеза и същата храна. Влизат хората със
същите дълги прибори, но чудесно те се хранят един друг.
Всички ядат и всички са щастливи.
- Тук има любов! Тук е много хубаво! Тук искам да дойда и аз!
– каза журналистът.

Ние къде искаме да отидем?
Адът и Раят са тук между нас –всеки ден ние можем
да изберем единият или другият …

Сестра Терезита


