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Аз съм Светлината, но вие не ми виждате

Аз съм Пътят, но вие не ме следвате

Аз съм Истината, но вие не ми вярвате

Аз съм Животът, но вие не ме търсите

Аз съм Учителят, но вие не ме слушате

Аз съм Глава, но вие не ми се подчинявате

Аз съм Бог, но вие не ми се молите

Аз съм големия Приятел, но вие не ме обичате

Ако сте нещастни, не укорявайте мене

Прав си, Исус, много малко си спомняме за тебе и
много малко те обичаме, за това сме нащастни. Но
твоите ръце винаги отворени ни канят в твоето
сърце и ни осигуряват твоята прошка.
В твойто сърце, извор на светлината, ще намерим
силата, за да те следваме Пътя, Истината и
Живота; благодатта да те слушаме Глава и Учител;
радостта да те обичаме Бог на Любов, Приятел на
тези, които се повервят на тебе.
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Мнозина мислят, че живота е самотно приключение, да
държиш на себе си, преценявайки сам средствата си. Според
християнската вяра, животът е дялог, отговор на едно
призвание, подарък, който става задача.
Поканата на Бог ни поставя в състояние да му за дадем
истински въпрос: “да” или “не”. Той ни дарява свободата, която
е вътрешна власт за личните дела, способност за съзнателен
избор.
Бог с поканата си предизвиква нашата свобода и ни се поднася
като цел на нашето търсене. Инициативата на неговата любов
ни запитва. Да приемем неговия подарък с вяра, коята действа
чрез любовта означава да реализираме себе си. Да се откажем
от неговия подарък означава да загубим себе си.
Отговорът, който ще дадем ще се окаже решителен за нашия
успех или за нашия провал.
Повикани за да вземем участие в Божия живот, трябва да
осъзнаем какво изисква точно това участие. Повикани сме не
само, за да влезем във връзка с хората и нещата от този свят, но,
особено с Отца, Сина и Светия Дух, сега и после във вечността.
В това е нашето най-голямо достойнство и стойността на
нашето пътуване, което ни кара да разберем истинското
значение на живота.
Християнският живот е лична връзка с Христос, диалог и
пътуване с Него. Не само си струва да приемем учението му, но
да се присъединим към личността на Исус, да споделим живота
му, да участваме в свободното и обично послушание към
волята на Отца.

ПИСМО ОТ ЕНОРИЙСКИЯ СВЕЩЕНИК
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Ходенето след Христос означава пътуване в любовта, да имаме
съзнанието, че обичаме както той е обичал, за да отдадем
живота си за братята.
Но е невъзможно да обичаме както Христос е обичал, ако Той
не обича в нас; невъзможно е да го следваме, ако Той не е в нас.
За да реализираме това, сигурни средства са Словото и
Тайнствата, особено Кръщението и Литургията (Евхаристия).
Кръщението е вратата на входа за християнската общност,
Евхаристията е центъра на нашата вяра и нашето обръщане към
Христос.
Точно в Литургията ние живеем отново жертвата на Исус за
нашето спасение.
Християнинът не може да живее без Литургия. Литургията не е
нещо допълнително за христянините, но е самият живот на
християнините. Литургията не е спектакъл за гледане, но е
действие на Христос и на Божия народ. Литургията е молитва и
песен за възхвала и за благодарност на всеки христянин към
Бог; тя е слушането на Словото Господне; и, особено, е жертва
на собствения живот на олтара, за да вземем участие на кръста
и във възкресението на Нашия Господ Исус Христос.
Тогава, достачно ли е кръщението за спасението на човека?
Това е възможно само, ако кръщението стане Литургия и
Литургия стане живот.

Отец Валтер
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Тайнствата на християнското въвеждане
Християнското въвеждане се извърша в динамичното единение
на трите Тайнства:
Кръщението, начало на новия живот; Миропомазанието (или
Кризмание), за неговото укрепване; Евхаристията, храненето
му чрез Тялото и Кръвта на Христос, имайки предвид по-
съвършено уподобяване с Него.
Кръщението е основата на хриистиянския живот: освободени
от греха, възродени като Божии чеда, присъединени към
Христос като негови членове, ставаме участници в Църквата и
нейната мисия.
В Миропомазанието печата на Светия Дух укрепва нашата
принадлежност към Христос и към Църквата, за да можем да
израстваме в светостта и да дадем сведетелство за Евангелието,
превъзхождайки със смелост трудностите.
Евхаристията е извор и връх на целия християнски живот:
изказване на благодарност към Отца за всичките му
благодеяния; тя е сромен на Пасхата на Христос и живо
представяне отново на жертвата му; истинко и реално
присъствие на Тялото и Кръвта на Спасителя; дар на общнение
с Христос и с братята; опора на мисията; залог за вечен живот.

Тайнствата на оздравяването
Чрез Тайнствата на помирението (изповед) и маслоосвещението
на болните, Църквата продължава задачата на оздравяване и на
спасение към членове си започната от Господа Исус Христос,
лекар на нашите души и нашите тела.

СЕДЕМТЕ ХРИСТИЯНСКИ ТАЙНСТВА
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Само Бог може и иска да прости греха на човека; човекът, от
другата страна, има нужда от прошката на Бог, за да бъде
спасен. Тайнството на помирението беше учредено от Исус
Христос, за да реализира благодатта на срещата между
милосърдието на Отца и скромната и доверчива изповед на
грешника.
Тайнството на маслоосвещението на болните пречиства и
утешава със специална благодат християнина, който страда от
тежката си болка или от старостта.

Тайнствата за службата на живота в общността
Тайнствата на свещенството и църковния брак възлагат особена
мися в Църквата и допринасят за изтраждането на Божия народ.
Свещенството е апостолическото тайнство, чрез което мисията
възложена от Христос на апостолите му продължава да бъде
упражнявана в Църквата. То изисква трите стъпки:епископат,
свещеничество, дяконат.
Знак на единението между Христос и Църквата е тайнството на
брака, което дарява на младоженците благодатта да се обичат с
любовта, с която Христос е обичал Църквата: блатодатта на
тайнството усъвършенства човешката любов между съпрузите,
укрепва тяхното неразривно единение и ги освещава в
пътуването към вечен живот.
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Всички вярващи  опитват: да живеят като ученици на Исус
Христос с една голяма нагласа, която се нуждае от сериозно
задължение и постоянство. Никога никой не е спрял да се учи
да се моли, да живее според евангелието, да обича другите, да
прощава на тези, които му причиняват зло. Ако се остави
всичко това, ако всеки път се намират извинения, за да не се
прави това, тогава нашия християнски живот се замъглява. Ние
ставаме като солта, която е загубила вкуса си, като светлина,
която е угаснала.
Постното време е удобно време, което напомня на християна
всяка година да извърви духовния си път изпълен със
задължения и с добра воля, който ни помага, за да можем да
следваме наистина през целия си живот Исус Христос.
На латински език времето се казва "quadragesima", което значи
четирийсет дни. Постното време точно това иска да ни каже, че
тези дни са в памет на четирийсетте дни, които Исус преживял
в пустинята, преди да започне своята мисия.
Библията, когато иска да ни каже нещо за времето, което е
нужно за реализацията на големите дела, често употребява
числото четирийсет.
През литургичната година не само постното време трае
четирийсет дни. Значителен етап от пасхалното време е
тържеството на Възнесение Господне, което се пада на
четирийстия ден след Пасха.
Но важната точка винаги си остава тази, която се отнася до
четирийсет дни, през които Исус е бил в пустинята. Тежки и
сурови дни, дните на изкушение, в които Исус пита себе си, по
какъв начин ще реализира замисъла на Бога. Неговият народ

ВРЕМЕТО НА ОБРЪЩАНЕТО
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очакваше Месия, който трябваше да реализира Божиите
обещания-Той го знаеше. Но техните очаквания бяха много
различни! Тогава Исус трябваше да избере какъв Месия трябва
да бъде, какъвто искат хората?….какъвто иска Бог?….
И това не беше лесно. Ще бъде беден Месия, скромен,
милосърден, този който проповядваше любовта и благодатта
Божия, бидейки близо до хората, които бяха прости, излагайки
себе си на осъждане и на смърт.
Четирийсетте дни, както вече казахме, ни показват време за
подготовка.
Тогава, постното време, не може да свърши само в тези
четирийсет дни. Вече знаем, че то ни води към Великден, към
тържествения спомен за страданието, смъртта и възкресението
на Исус. Това са основните събития на нашата история.
Постното време отива към Пасхата, точно както реката слиза
към морето, както зимата приготвя скритото семе в земята за
пролетта. Чрез тези четирийсет дни християните поемат
задължение да обновят техния живот, да извървят пътя от
лошото към доброто, от егоизма до любовта. Така в Пасхата
могат да празнуват Възкръсналия Господ, живеейки като нови
хора.
Промяната, обновяването на собствения живот не са нещо,
което се прави веднага и лесно. За това ни е нужно време и
добра воля, преди всичко трябва да покорим нашите стари
навици и трябва да посрещнем пътя на обръщането. Път, който
е много труден, защото този път се появява чрез винаги нови
жестове на внимание и на слушане към Бога. Пътя на обръщане
е както лекуването на сърцето, което минава чрез различни
действия особено препоричвани на християните през постното
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време.
Много често постното време се свързва със сивият и виолетов
цвят. Сиви цвят както пепелта, която ни слагат в началото на
това време.Сиви-както много хора, които нямат никога
усмивка, които не са весели никога и нямат желание да живеят.
Виолетово, както литургичните дрехи за постно време и за
погребения. Този цвят означава, че трябва да променим нещо в
нашия живот, трябва да постим. Всички неща които не ни
харесват много!
Но трябва да помним винаги, че сивото и виолетово са цветове
на нашите грехове и на покаянието, но с нашето задължение и с
нашата добра воля ние можем да ги променим в цветовете на
радостта и на празника. Защото цветове на Постно време
приготвят белия светъл и радостен на Пасхата. Както зимата
приготвя пролетта.

Сестра Йола
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Помирение с себе си, с другите, с Бога.
Бог иска да ни даде прошката за всичките наши грехове, но е
нужно от нас да признаем греховете си. Казва свети Павел
апостол: “Платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е
живот вечен в Исус Пристос, нашия Господ”.
Това е времето на Възкресение от греха: Бог ти чака за да ти
даде прошката и за да почне нов живот чрез Тайнството на
Изповедта.

ИЗПИТ НА СЪВЕСТТА
♦ Пренебрегвал ли съм вярата си, която съм учил в

Катехизиса, Апостолическия символ, Десетте Божи
Заповеди, Седемте Тайнства и т.н.?

♦ Съмнявал ли съм се умишлено или съм отричал някои от
ученията на Църквата?

♦ Използвал ли съм Божието име напразно в гняв или шеги?
♦ Роптал ли съм против Бога, оплаквал ли съм се от Него

(богохулство)?
♦ Пропускал ли съм Светата Литургия в не-деля или на

задължителен празник?
♦ Пропускал ли съм да спазвам постите и въздържанието?
♦ Бил ли съм непокорен и непослушен към моите родители

пренебрегвал ли съм ги?

ВРЕМЕТО НА ПОМИРЕНИЕТО
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♦ Нарушавал ли съм задълженията към съпруга и децата си?
♦ Пропускал ли съм да се грижа за децата си и за тяхното

правилно религиозно възпитание?
♦ Давал ли съм лош пример на децата си?
♦ Карал ли съм се с някого?
♦ Проклинал ли съм някого или по друг на-чин съм му желал

злото?
♦ Има ли някой, с когото избягвам да гово-ря или на когото

съм ядосан?
♦ Говорил ли съм лъжи за някого (клевета, злословие)?
♦ Клюкарствал ли съм (докладвайки нещо недоброжелателно,

казано за някой друг, та-ка че да създавам враждебност
между тях)?

♦ Бил ли съм ревнив или завистлив към някого?
♦ Извършвал ли съм аборт или съм съветвал(а) някой друг да

го направи?
♦ 0тгказал ли съм на моят(а) съпруг(а) неговите или нейните

брачни права?
♦ Злоупотребявал ли съм с брачните си права по някакъв друг

начин?
♦ Извършвал ли съм прелюбодеяние или незаконно сексуално

общуване?
♦ Забавлявал ли съм се или съм изпитвал удоволствие от

нечисти мисли?
♦ Отдавал ли съм се преднамерено на ня-какво сексуално

удоволствие-цялостно или непълно?
♦ Хвалел ли съм се или съм изпитвал удо-волствие от минали

грехове?
♦ Открадвал ли съм нещо?
♦ Лъгал ли съм или съм мамил другите?
♦ Напивал ли съм се?
♦ Приемал ли съм Светото Причастие в състояние на смъртен

грях?
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Посред нощ над града на Тайки, се извила една страшна буря.
Водата и град валяха яростно. Гръмовете и мълните не оставяха
никого да спи. В зори се чу един от най-силните гръмове, който
накарал стъклата да потреперят. После, изведнъж, настъпи
голяма тишина.
Изглеждаше, че бурята щеше да спре.
Следващата сутрин, когато всички излезли на улиците, никой
не може да повярва, защото небето беше разчупено. Над града
на Тайки нямаше повече небе.
Този голям гръм беше го разчупил, цял град беше покрит от
една голяма черна дупка.
Новината обиколи света. Много хора отидоха да видят това
странно събитие. Понеже нямаше небе, слънцето заобикаляше в
кръг, за да мине от там.
Нямаше облаци, нямаше птици, които летят. От Тайки не се
виждаха новече ни луната, ни звездите.
Обитателите останаха много смутени, защото живееха в един
град без небе. Никой не знаеше какво да направи, за да го
върне. Докато един ден надеждата се върнала във всички. В
онази дупка започнала да блести една жълтичка звезда. Всички
я посрещнаха с голям ентусиазъм, така че и дадоха име
надежда.На следващия ден се случило същото нещо. Появи се
още една малка червена звездичка. Всички започнаха да се
чувстват изпълнени с радост, и тогава я нарекоха радост. Малко
по малко, онази черна дупка се изпълни със звезди.
Никой не можеше да разбере, защо се появяват новите звезди.
Беше една тайна. Обаче беше сигурно, че се раждаше една нова
звезда всеки път, когато някой правеше нещо добро на някого.В

НЕБЕТО НА ТАЙКИ.
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началото те не го видяха, не го забелязаха, но после го откриха,
и така намериха начин да възвърнат загубеното си небе. От
този момент, всички си разменяха добри жестове.
Когато едно дете помагаше на майка си да приготвя масата,
появяваше се една звезда. Когато двама човека се помиряваха,
появяваше се една нова звезда. Когато един делеше с друг това
което имаше, появяваше се звездата.
По този начин броят на звездите беше необикновен. Бяха
много, много, толкова, че вече не се побираха в тази черна
дупка. Когато беше пълно, се виждаше голям блясък и после
над града се появи едно синьо и светло небе.
Черната дупка беше изчезнала. Градът на Тайки имаше едно
ново небе. Слънцето се е върнало да блести там нагоре,
облаците и птиците се върнаха да се носят отново в небесата.
Всички обитатели се облеичат за празника и празнуваха
събитието с голяма радост. Хубавата вест се известяваше по
целия свят. И Тайки спря да бъде познат като град без небе, за
да бъде обаче познат като град, който има небе и на земята.
По какъв начин обитателите от Тайки успяха да имат ново
небе?
Как ще започнеш, ти да правиш небето на земята и по-точно
над Русе?.
Помисли!

Сестра Терезита
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ЗА ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ

Всяка събота в 10.00ч среща с
децата между 4-6 години, за да
играем заедно

Всяка събота в 14.30ч среща с
децата между 7-13 години, за да
приготвим един рецитал за
великден и всяка неделя след
литургията за вероучение

Събота 3 март 18.00ч първа
среща с възрастните, които искат
да приемат ктъщение, първо
причастие и миропомазание

Събота 17 март 18.00ч първа
среща с онези, които искат да
сключат Църковен Брак

Събота 24 март 18.00ч среща с
младите
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През миналата Коледа в Полша, Грета е
сключила Църковен Брак, за който се е
приготвила в нашата енория.
На нея и на съпруга й искаме да пожелаем
голям успех в техния живот… заедно

От 1 март статуетката на Дева Мария ще
обиколи вашите семейства, за да молите
броеницата всеки ден за различно
намерение.
Онези които желаят да я приемат в дома си
за 15 дни могат да се обърнат към Отец
Валтер и сестрите

ЕДНОЧАСОВО ОБОЖАВАНЕ

След литургия: 1 март, 5 април, 3 май

КАТЕХИЗИС ЗА ВСИЧКИ

След литургия: 9 и 23 март, 27 април, 25
май

ЛИТУРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОЧИНАЛИ
ОТ НАШАТА ЕНОРИЯ

23 март, 27 април, 25 май
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ПОСТНО И ПАСХАЛНО ВРЕМЕ

ПОСТНО ВРЕМЕ
28/2 сряда 17.00ч Пепеляна сряда
04/3 неделя 10.00ч І Постна Неделя
11/3 неделя 10.00ч ІІ Постна Неделя
18/3 неделя 10.00ч ІІІ Постна Неделя
19/3 понедел.17.00ч Св. Йосиф
25/3 неделя 10.00ч ІV Постна Неделя
26/3 понедел.17.00ч Благовещение
01/4 неделя 10.00ч V Постна Неделя

ВЕЛИКА СЕДМИЦА
08/4 неделя 10.00ч Връбница
11/4 сряда 11.00ч Литургия за осветяване на светите масла
12/4 четвърт. 19.00ч Литургия на тайната вечеря

20.00ч Обожаване
13/4 петък 15.00ч Чествуване Страданиео Господне

19.00ч Тържествен Кръстен Път

14/4 събота 23.00ч Възкресение Христово (през светата нощ)
15/4 неделя 10.00ч Възкресение Христово (литургия през деня)

ПАСХАЛНО ВРЕМЕ
22/4 неделя 10.00ч ІІ Пасхална Неделя
29/4 неделя 10.00ч ІІІ Пасхална Неделя
06/5 неделя 10.00ч ІV Пасхална Неделя
13/5 неделя 10.00ч V Пасхална Неделя
20/5 неделя 10.00ч VІ Пасхална Неделя
27/5 неделя 10.00ч Възнесение Господне
03/6 неделя 10.00ч Петдесетница

ЛИТУРГИЯ
Неделя в 10.00ч (Броеница в 9.30)
През седмица (всеки ден):

Зимно часово време в 17.00ч (Броеница в 16.30ч)
Лятно часово време в 18.00ч (Броеница в 17.30ч)

Всеки петън на мястото на Броеницата имаме Кръстег път


