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Ех, да! Ваканцията свърши, всички вече се
прибраха в града, за да продължат работата си.
Така и нашата енория, като кораб, който е
сприял в пристанище се приготвя да тръгва. И тогава: “Моряци
на борда! Тръгваме. Всички по местата!”. Да, наистина, това е
важно, всеки енорияш да намери мястото си, т.е. да разбере
къде може да отдава себе си, да разпределя времето си, та този
кораб да може да пътува.
Сигурно ще ви създадат странно впечатление страниците,
които пиша, но мисля, че има важни неща за развитието на
живота на нашата енория, които се нуждаят от по-правилни
посоки.
Енорията е кораб, който за да пътува има нужда от хора щедри
и усърдни. Хора, които не гледат какво правят другите или
очакват другите да започнат.
През тези години благодарение на много от вас успяхме да
извършим доста дейности. За новата година, за да организирам
енорийските дейности, искам да видя преди всичко на кого
мога да разчитам. Така ще бъдем повече и на всеки ще се пада
по-малко работа. На никого няма да бъде тежко и с по-голяма
радост, и по-добре ще успеем да стигнем до различнитеул
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пристанища. В противен случай,... всичко ще бъде по-трудно...
В миналото понякога и за някои дейности, с голямо съжаление,
изпитахме това и се отказах да организирам неща, които
желаех, защото видях, че нямаше достатъчно сили за да ги
изпълним. В Евангелието Исус казва: “кой цар, отивайки на
война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом,
дали може с десет хиляди да противостои на оногова, който иде
срещу него с двайсет хиляди?”. Тогава трябва да познаваме
нашите сили, нашите възможности за да плануваме какво
можем да осъществяваме.
Предлагам ви един формуляр, който ви моля да попълнете и да
ми го върнете. Тези листенца ще ги намерете и в църква, ако са
ви нужни повече.
Какво ще намерите в това листенце? Предложих няколко
дейности и служби които са необходими, но за които в момента
има нужда от хора:
♦ “Група Марта” е група, която се грижи да бъдат

подредени и чисти църквата и помещенията на енорията.
Работата и ще бъде по-лесна, ако всеки от нас остави в
ред и чисто мястото, което ползва. Това е уважение към
другите и към себе си.

♦ “Клубът” е новото помещение, в което можем да се
срещаме за да прекараме няколко часа през седмица, за да
играем, за да гледаме филм или само да сядаме да
говорим помежду си. Предложих два дни от седмицата, но
това е само за да започнем. Онези, които са
заинтересувани могат да се организират и да ползват
стаята.

♦ “Райската градина”: от няколко години около църквата
имаме хубава градина, за която получаваме поздравления
от много хора. Но добре знаем, че градинарските работи
са доста трудни и искат постоянна грижа. В онези, които
до сега отдаваха времето си, силите малко намаляват,
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виновно може би е ЕГН-то. Който иска да помага в тази
област, е добре дошъл още от сега. Дори и тези които не
се включват в тази дейност, също може да помагат като не
чупят цветята и клонките от градината и саксиите. Това
също е уважение към всички, а не само към онези, които
се грижат пряко за цветята.

♦ “Бюлетин Заедно”: от шест години публикуваме и
раздаваме нашия енорийски бюлетин. За повечето от вас
разбирам, че е много интересно и особено за болните, е
единствения начин да се запознават с това, което става в
енорията. В много къщи, когато благославям вашите
домове, виждам че тези бюлетини са добре пазени в
библиотеката. Сигурно има и такива, които намират
тяхното място веднага в кошчето без да ги четат. Уверен
съм, че това е един много важен инструмент и за това
продължавам да го издавам. Имаме нужда от хора, които
ще помагат за издаването и за раздаването.

♦ “Светата Евхаристия” е върхът на нашия живот. Всичко
това, за което говорихме по-горе, намира смисъл, когато
извира от Светата Евхаристия. Едно пълно и съзнателно
участие на Литургията от всеки вярващ е сигурна и силна
основа за да изграждаме християнската общност. Вторият
Ватикански Събор казва: „Майката Църква силно желае
всички вярващи да бъдат доведени до пълното,
съзнателно и активно участие в литургийните чествания,
което се изисква от самото естество на литургията и
което е право и задължение на християнския народ като
„род избран, царствено свещенство, народ свет, люде
придобити" (1Птр 2, 9), по силата на Кръщението". Така в
извършването на тайнствата цялото събрание е
„литургично". По време на Литургията доста еноряши
започнаха да се включват в особени служения. При
прочитането на Четивата очаквам и други, които желаят
да се включат в това служение. Словото Божие не се чете
а се провъзгласява! За това през тази година искам да
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проведем няколко срещи с четците за да се приготвим по-
добре за тази служба.

Ето няколко важни дейности, към които всеки може да се
включи с добра воля. Към тях можем да прибавяме още други,
които всеки може да предлага. До тези дейности също не може
да не споменем и моментите за обожаване (всяка седмица в
четвъртък) и молитвата за единението на християните (един
път на месец), които са също важни служения към
човечеството. Една общност, която се моли е общност, която
ще расте във вярата си.
Също не можем да забравим колко е важно да вземем участие в
катехизис за да се запознаем по-добре с нашата вяра.
Всичко това с духът да се уважаваме, да се обичаме, да знаем
как да работим скромно един с друг и заедно да се молим. Да
чустваме другия като част от себе си и да правим това, което е
възможно за да го радваме. И в същото време да изградим една
енория, образ на Светата Троица. В малките неща се вижда
колко обичаме Църквата и следователно тази енорийска
общност.
В следващите страници ще намерите насоки, прости но, които е
много важно да следваме, за да не тежат на другите нашите
пропуски, и да няма постоянно някой, който трябва всеки път
да подрежда църквата и стаите.
Искам да приключа тази статия с една история, с която се
запознах, когато бях малък, но още не съм я забравил, и която
ще намерете в следващата страница.

Отец Валтер Горра
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В едно градче имаше църква, малка, но хубавичка. Свещеникът
отслужваше всеки ден Литургия, но нямаше никой;
организираше катехизис и движеше няколко дейности, но
нямаше участници; търсеше помощ за някои работи, но нямаше
доброволци. Хората се гледаха накриво един друг, не успяваха
да общуват заедно, голяма завист царуваше. Всеки живееше
като на остров.
Един ден свещеникът взе решение: разпечата некролози, където
пишеше:
“Днес след дълги и силни мъки, почина нашата енория.
Погребението ще бъде отслужено в неделя от 11.00ч”. Разлепи
ги по всички улици на това градче.
Дойде деня на погребението и църквата от рано започна да се
пълни с хората, които гледайки се един друг търсиха отговор за
тази странна ситуация. Целият град беше там, толкова много
хора, че и площадът пред църквата беше пълен. Свещеникът
сложи високоговорители и на площада така, че всички можеха
да слушат.
Литургията започна нормално с четива, проповед, през която
свещеникът говори за починалата енория и т.н. В края на
Литургията, свещеникът позволи на хората да минат до ковчега
за последен поздрав с починалия: “Всеки може да мине да
поздрави покойния и после да излезе през сакристията”.
Хората с голямо любопитство гледаха вътре и с загрижно лице
тихо излизаха.
В ковчега беше сложено едно огледало, така че всеки който
минаваше виждаше лицето си.
Всички разбраха, че енорията е формирана от техните лица, от
всеки от тях и всички заедно!



6

Здравей Флок!
Лятото свърши и
започва
училището.

Здрасти Флик! Ах!
Да, започва същата
история! Домашни и
няма време за игри!

Да! Но сигурен съм,
че това е много
важно и не можем
да мислим само за
игри.

Може би! Но според
мене е само загубено
време, което можем
да ползваме в по-
хубав начин!

Защо казваш така?

Защото искам да
направя нещо, което е
от полза за мене и за
другите... например...

Искам да създавам един нов компютър
който прави всичко, или да изпратя
ракета на Марс, или да строя мост
между Австралия и Америка, или...

Спокойно! Ти знаеш ли как
работи компютера, или как се
стигне до Марс, или къде се
намират Австралия и Америка?

Ехм...
Не!

И как мислиш да
правиш всичко

това?

? ? ?

До големите неща се
стигне почвайки от

малките ден след ден

Разбрах! Ще отида
на училище и ще

уча много! Това за
сега е моята важна

работа

Успешна учебна година, дечица, и
държейте се добре в училище
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Няма нищо по хубаво и по-трудно от общуването. Никаква
общност, дори и двама души, не могат да живеят един до
друг, без посока. В същото време дори да съществуват
правила, можем да не достигнем до идеалното общуване.
Постоянно има “по-хитри”, които се надяват да живеят на
гърба на другите.
Пълно общуване е възможно само, когато всеки човек има
уважение и доверие към другия и за всичко което е общо поема
отговорност “изпълнявам го, защото това е мое и наше”.
Това е валидно навсякъде и в енорията. Всеки има желание да
намира всичко готово и подредено, чисто и уредено. Но как го
оставяме, след кат го ползваме? И по принцип как се държа
когато съм с другите? С всяко наше дело и всяка дума
показваме нашето възпитание и нашето уважение към
другите. Ето тогава няколко прости насоки за нашия живот
заедно в църквата, в енорията и по принцип навсякъде:

♦ Да пазим чистота, т.е. да не оставяме в църквата (също и в
другите помещения) носни кърпи, шишета за пиене,
пластмасови бутилки, различни хартии;

♦ Да не ядем, нито да пием в църквата, също да не дъвчем
дъвка и да я оставяме залепена на пейките;

♦ Да не черпим в църквата по никакъв повод; ако искаме,
можем след литургия да ползваме антрето на църквата, но
след това да го оставим чисто без трохи на масата или на
пода (това важи и за другите помещения);
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♦ Да се обличаме с походящите дрехи, особено да не
влизаме в църквата с къси поли или къси панталони;

♦ Да изключваме мобилните телефони преди да влезем в
църквата и ако случайно сме ги забравили, поне да не
отговаряме, когато звънят;

♦ Когато вратата на църквата се отваря, да не се обръщаме
всеки път да видим кой е онзи, който влиза и да
коментираме всеки един;

♦ Да не закъсняваме за светата Евхаристия;

♦ Да се държим по възпитан начин, подходящ за мястото
където сме;

♦ Да пазим тишина, за да не пречим на себе си и на другите,
дори когато сме само двама в църквата: това е Божият
Храм;

♦ През седмицата да връщаме книгите с песните и с
молитвите на мястото откъдето сме ги взели. В неделя да
помагаме да ги прибираме, поне оставяйки ги на пейката
където сядаме към коридора, за да бъдат прибирани по-
лесно; също и  отделно за листенцата на литургията;

♦ Когато запалим свещите да ги слагаме в приготвеното за
тях място, избягвайки да цапаме пода и пейките. Така
също да не ги палим през времето на светата Евхаристия;

♦ Да не оставяме мокрите чадъри на пейките и да не ги
оставяме отворени в църквата (и в другите помещения),
пречейки на движението;

♦ Да не слагаме краката си дъската за коленичене, когато е
вдигната, защото така се чупи пантата;
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♦ Да пускаме водата в тоалетните след всяко ползване, и да
ги оставяме чисти;

♦ Да нареждаме столовете в помещенията след всяка среща
и да прибираме нещата, които сме ползвали, на тяхното
място;

♦ Ако счупим нещо или забележим нещо, което не е на ред,
да кажем за да реагираме веднага;

♦ Да спазваме посоките, които са ни предложени, без да
мислим, че ние сме по-хитри и че сме освободени от тях,
или не ги спазваме, защото някой друг също не ги спазва.

Пиша тези неща защото доста често виждам безотговорност за
това, което е общо. Понякога идва от навик, по-някога от
невъзпитание, понякога от разбирането, че това не е моя
работа, и че ще има кой да го направи.
Помнете, че винаги е имало, има и ще има “по-хитри” хора,
които, търсят начин да ползват другите: те са тези, които преди
всичко нямат уважение към достойнството си! Говорят зад
гърба на дръгите, защото имат нещо да скрият за себе си и
търсят постоянно извинение за себе си.
Ето ги: хора нещастни, които търсят начин да правят и другите
нещастни!
Това е истинската бедност на човека: когато е обхванат от този
манталитет.
Да не бъдат тези хора спирачка за нашите желания да изградим
по-хубав свят, а да продължаваме нашите дейности.
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Има само една година до Третото Европейско
Екуменично Събрание, което ще се преведе в
Сибиу - Румъния от 4 до 8 септември 2007г, и за което вече ви
информирах в статията публикувана в брой 38 миналия
февруари. Пътят към Сибиу, започна със среща  проведена в
Рим през януари 2006г., предвиждат се национални срещи в
страните, и след това среща в Германия през месец януари
2007г.

Националната среща за България ще бъде
проведена в нашата енория на 29 и 30
семптември сегласно програмата, която е
подписана. Европа се обединява лека по-лека, но
остава един въпрос: как се включва
християнството в тази нова промяна? И как в
една обединена Европа може да свидетелства
разделената християнската Църква? Пътят
към единението сигурно е дълъг, но сме длъжни
да правим всички крачки, които са необходими
за да стигнем до целта и да отговаряме на
Исусовата молитва: “И не само за тях се моля,
но и за ония, които по тяхното слово повярват
в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, Отче,
си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас
едно, - та да повярва светът, че Ти си Ме
пратил”.
Ето, програмата за тази Среща:
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15.00 пристигане и регистрация
16.00 молитва – Н.В. Никополски епископ Петко Христов
16.15 откриване – о.Валтер Горра

(делегат от Католическата Епископска Конференция за
подготовката на третото Европейско Събрание в Сибиу -
Румъния))

16.30 доклад на тема „Конституцията на Европа и Християнството”
от
проф. д-р Иван Желев Димитров
(директор на дирекция „Вероизповедания” при МС на
Република България)
дискусия

18.00 доклад на тема „Християнска България в Европа” от
проф. д-р Георги Бакалов
(заместник ректор СУ „Св.Кл.Охридски”)
дискусия

19.15 прожекция на документалния филм „Ut unum sint - 40 години
в диалог”

09.30 молитва – Н.В. Русенски митрополит Неофит
10.00 доклад на тема „Християнското семейство в обединена

Европа” от
Н.В. Христо Пройков
(председател на Католическата Епископска Конференция в
България)
дискусия

11.30 доклад на тема „Диалогът между християнските Църкви и с
другите религии” от
Н.В. Видинския митрополит Дометиян
дискусия

12.30 закриване

29 септември (петък)

30 септември (събота)
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31 май 2006 Мария Наумова
14 юли 2006 Емануил Крондев
4 август 2006 Магдалена Босилкова

26 август 2006
Билиана и Димитър



13

Наистина това лято беше едно незабравимо
за мен! Тези месеци, прекарани в ексурзии
под ръководството на Отец Валтер и Сестра
Йола, останаха в моето съзнание като

пълноценно изживяни, пълни с емоции и красиви моменти.
След нашето пътуване до Италия, където посетихме Падуа и
Венеция, на нас, младежите от нашата енория, ни предстоеше
младежка среща в Чифлика - един красив квартал на град Русе
и по специално в Селскостопанското училище. Тъй като досега
винаги сме правили срещи на епархийно ниво в Кайлъка край
Плевен, обстановката в общежитията на техникума
първоначално ни изненада, но след това всички свикнахме и
срещата стартира както всяка друга в Кайлъка. Програмата
беше голяма и с много интересни беседи и срещи. започвахме
със сутрешна молитва, закуска и беседа на различна тема.
Гости бяха нашият епископ Петко, Апостолическия епископ от
София Христо Пройков, Варненския енорийски свещеник отец
Яцек, Плевенските свещеници Станислав и Йерослав както и
семейство Големанови от нашата енория. Всички те ни
говориха както по темата
на срещата "...в сърцето
на Църквата аз ще бъда
Любовта!" така и за
семейството и семейните
ценности, за званията.
След тези интересни
беседи следваше работа
по групи. През това време
всеки споделяше своето



14

мнение по въпросите от
беседата разисквана
сутринта. Следваше обяд
както и почивка, която
всеки използваше както
иска. Следобед имаше
различно за деня:
Кръстен Път или
Обожаване в което с
песни и молитви всички
младежи влизахме в един дух на общение и любов към
ближния. После залата за беседи пак се изпълваше за обща
литургия. След кратка почивка всички се събирахме и
започваше вечерна програма подготвена от Малчика, Ореш ,
Белене или нас - Русе. Всяка енория имаше какво да покаже и с
усилията на отец Валтер помагащ на всеки, се получаваше
всяка вечер прекрасно представление и всички отиваха към
стаите си в края, засмени и сближени.

Тази година в Чифлика не
бяхме толкова много както
други години. Някои наши
приятели от други енории
не дойдоха, но пък имаше
такива които бяха за първи
път на подобна среща.
Както винаги и сега се
създадоха здрави
приятелства, а здравите -
укрепнаха повече. След

тези три дни прекарани в молитви и емоции, всички поехме към
своята енория с нетърпение за следващата незабравима среща
когато пак ще сме заедно.

Петър Михайлов
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На 6 септември 2006г енорийската
“Каритас” проведе екскурзия с маршрут:
с.Басарбово, гр.Иваново, с.Каранвърбовка.
Заерно с енорийския свещеник отец Валтер и сестрите Санта и
Франческа посетихме светите места: манастирът “Св. Димитър
Басарбовски”, “Скална църква” гр.Иваново и манастирът
“Св.Марина” в с.Каранвърбовска както и медиевалския град
“Червен”.
С огромен интерес разгледахме килиите на масите и църквата
на манастира “Св.Димитър Басарбовски”. Любезният домакин
ни разказа за историята на манастира, за мощите на светеца,
който се намират в Румъния.
След това се отправихме към Ивановската скална църква
“Св.Богородица”, където бяхме посрещнати от компетентен
екскурзвод, който подробно ни разказа за фреските запазени по
стените на църквата, за историята им и за тяхната стойност.
Нашата обиколка ни води в стария град “Червен” където също
екскурзвод ни обясни подробно за историята на този град.
Последният обект от нашата програма бе манастирът
“Св.Марина” в с.Каранвърбовка. Там ни посрещна

сладкодумната игуменка
Марина, която с
въогушевление ни
разказа интерецни
легенди за лековитата
вода на аязмото.
Хубаво време и приятно
пътуване бяха короната
на това прекрасно
преживяване.

Агата Стоянова
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Денят беше започнал лошо и свършваше още по-зле. Както
обикновено, автобусът беше много препълнен. Докато бивах
люшкана на всички посоки, тъгата ми растеше. После чух един
дълбок глас идващ от предната страна на автобуса: „Хубав ден,
нали?”. По причина на тълпата не успявах да видя човека, но го
чувах да описва пролетния пейзаж, привличайки вниманието
върху предмети, които се приближаваха: църквата, парка,
гробището, казармата на пожарникарите. Оттам по малко
всички пътници гледаха навън от прозореца. Ентусиазъмът
беше така заразителен, че започнах да се усмихвам за пръв път
през деня.
Стигнахме до моята спирка. Насочвайки се с трудност към
вратата, хвърлих поглед на нашия „екскурзовод”: една дебела
фигура с черна брада, слънчеви очила, в ръката му бял бастун.
Беше сляп!
Слязох от автобуса и внезапно цялото ми напрежение беше
изчезнало.
Бог в своята мъдрост бе изпратил един слепец да ми помогне да
прогледна: да видя че, макар понякога нещата да вървят зле,
когато всичко изглежда неясно и мрачно, светът продължава да
бъде красив. Тананикайки си едно мотивче се изкачих по
стълбите към моят апартамент. Горях от нетърпение да
поздравя моят съпруг с думите: „Хубав ден нали?”
А ти знаеш ли да създадеш ентусиязъм около теб?

Сестра Терезита


