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В своето първо послание до Солуняните - може би найдревното писание от Новия Завет - свети Павел изяснява, че
“непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата
любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса
Христа пред Бога и Отца нашего” (1,3). Следваща по ред след
вярата и любовта, е надеждата веднага описана с две
характерни черти. Първата е “търпението”, т.е. силата да
останем твърди пред всяка трудност, която ни предстои и да
знаем да чакаме, дори и дълго време. Без това търпение
християнската надежда не струва. Бихме попаднали в капана на
примирението или в риска да се приютим в Бога, откъсвайки се
от света. Втората черта е, че християнската надежда намира
основата си в Исус Христос. Надеждата е една сигурност,
обещана от едно лице, на което се доверяваш напълно. Но свети
Павел говори не само за надеждата в Исус Христос, но за
надеждата на Исус Христос. Тогава това е една връзка още посилна. Християнската надежда намира най-великата форма в
доверчивото и постоянно себеотрицание на Исус в Отца. Исус е
живял, доверявайки се на Отца. За да разберем християнската
надежда, нужно е да се поставим в центъра на самото събитие,
което е Исус, който изглежда като “съблазън” на надеждата, но
обаче Той е основата, която я поддържа. Може да изглежда
парадокс, но Исус не се представя като един пророк, който
проповядва бъдещото идване на Бог. Той известява, че
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Царството Божие вече е дошло със Своята личност, в Своите
думи и Своите дела. С Неговото идване започват новите
времена. Но въпреки това претенцията на Исус изглежда
постоянно опровергана: възражението и отказването стават все
по-ясни и идването на Бог изглежда принизено от кръста. Но
упованието на Исус в Бог не го оставя да отвлича вниманието
си от напускането на народа, нито от очевидното изоставяне на
Бог. Упованието е останало солидно, защото е основано върху
сигурността, че - както и да вървят нещата - обещанието на Бог
е нерушимо. Не може да се поддържа силна надеждата без една
сигурност, нито може да останем твърди в самотата си без
компания. Исус го каза ясно в Евангелието според Йоан “Ето,
настъпва час, и настана вече, да се разбягате всякой у вас си, и
Мене самичък да оставите; ала Аз не съм самичък, защото Отец
е с Мене”. Впрочем надеждата, която - точно защото е твърда
пред Бог и винаги е по-сигурна в Неговата любов - не се
страхува от риска да се въплъти в противоречивата история на
човеците. Говорих за евангелската хадежда, която намира
своята основа в събитието-Исус. И това е вярно. Но въпреки
това трябва да кажа, че беше вече надеждата на пророците,
душите, които бяха утвърдени, че надеждата напъпва и расте
само в едно сърце освободено от кумири. В един
идолопоклоннически свят, пророкът живее в една самотна
надежда, която въпреки това - и това е чудото - нищо не може
да опровергае. Надеждата е упорита и не се уморява да вика
дори в един глух свят, че Бог е Бог и, че човекът е създаден за
Бог, че всеки човек е обичан от
Бог,
че
мирът,
диалогът,
справедливостта и солидарността
нямат алтернативи.
Говорейки за Исус и за пророците
мойте очи се обръщат в този
момент към образа на Папа Йоан
Павел II. Не само в спомена на
неговите млади години, когато
обхождаше набързо целия свят, но
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особено в спомена за последните години, когато неговият образ
се показваше в своята слабост. Слабостта не крие надеждата, но
я показва в нейната яснота, лишена от вякакви черти, които
биха могли да отклонят погледа към нещо друго. Така Йоан
Павел II успя да изпълнява своята пророческа мисия: да
свидетелства в слабостта силата на увереността в Бог, твърда,
силна, преясна.
Влагайки нашето доверие в Христовите обещания и опирайки се
не на нашите сили, а на помощта на благодатта на Светия Дух
„нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото
верен е Оня, Който се е обещал” (Ев 10,23).
Надеждата е „за душата ни като непоклатима и яка котва, която
влиза най-вътре зад завесата, където Исус влезе предтеча за
нас” (Ев 6,19-20). Тя е също оръжие, което ни предпазва в
битката за спасението: „Като наденем бронята на вярата и на
любовта и шлема на надеждата за спасение" (1Сол 5,8). Тя ни
доставя радост дори и в изпитанията: „Бъдете радостни в
надеждата; в скръбта бивайте търпеливи" (Рим 12, 12). Тя се
изразява и се подхранва в молитвата, по-специално в „Отче
наш”, обобщение на всичко, в което надеждата ни кара да
вярваме.
Искам да приключа тази статия с думите на Света Тереза
Д’Авила, за да станат тези думи нашата постоянна молитва:
„Надявай се, о душо моя, надявай се. Ти не знаеш деня и часа.
Бди грижливо, всичко преминава бързо, при все че нетърпението
ти прави сигурното - несигурно и краткото време - дълго. Помни,
колкото повече се бориш, толкова повече ще доказваш любовта,
която имаш към твоя Бог, и толкова повече ще се радваш един ден
с твоя Възлюбен в безкрайно щастие и блаженство”.
Отец Валтер Горра

14 август 2006 Екатерина Томова Иронова
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На 20 октомври 2006г. почина Отец Йосиф Минчев в село
Царев брод, където от няколко години служеше като Енорийски
свещеник.
Отец Йосиф с последни сили и голямо търпение отслужваше
всекидневните Литургии, докато болестта го принуди да влезе в
болницата и не му позволи да излезе оттам, защото Бог го
повика при себе си.
Отец Йосиф изпадна в клинична смърт в деня на Свети Павел
от Кръста -19 октомври и това никак не е случайно, а един
предначертан завършек на неговия жизнен път на земята.
Отец Йосиф Михайлов Минчев е роден 15.11.1923г. в село
Белене, Свищовско.
През 1937г. постъпва в Католическа Духовна Семинария
„Свети Габриел” в град Свищов, където изучава Богословие и
интензивно холандски език, тъй като през 1939г. трябва да
замине в Холандия, но уви започва Втората Световна война и
неговото пътуване за Холандия е осуетено. През 1943г.
постъпва в казармата, за да отбие военната си служба, оттам е
изпратен на фронта и взема участие в оперативната зона на
Отечествената война през 1944-1945г..
След приключване на войната е студент по математически
дисциплини в град София.
През учебната 1946-1947г. по нареждане на Отец д.р Евгений
Босилков, в качеството му на Администратор на Никополска
Епархия- Семинарията „Свети Габриел” е преместена в град
Русе в Манастира на улица Алеи Възраждане 7.
През учебната 1948-1949г. Йосиф Минчев се завръща в Русе и
продължава обучението си по Висше Богословие
в
Богословския факултет в Семинарията в град Русе, където
преподава същевременно и математика на семинаристите,
поради липса на достатъчно преподаватели.
На 24 декември 1948г. Йосиф Минчев получава дрехата и
знака на Отците Пасионисти от Монсиньор д-р Евгений
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Босилков, заедно с калотка.
На 31 октомври 1949г. получава Тонзура и малките
Ръкоположения в навечерието на Вси Светии.
На 29 юли 1951г. Йосиф Минчев получава големите
Ръкоположения в Личния Параклис на Монсиньор д-р
Евгений Босилков в Митрополията.
На 16 септември 1951г. приема Дяконството в Катедралата
„Свети Павел от Кръста” в град Русе.
Отец Йосиф Минчев е ръкоположен за Свещеник в родното
му село Белене на 01.11.1951г.
Избирайки пътя на Свещенството той извървя духовния си път
в много Енории сред много верни. Неговата доброта и
всеотдайност няма да забравят миряните от село Малчика,
Гостиля и град Свищов, където той не само известяваше
Словото Божие, но и остави частица от своя неспокоен дух в
сърцата на верните.
Отец Йосиф Минчев за кратко е Енорийски свещеник и в град
Русе при Катедралата „Свети Павел от Кръста” от август 1955г.
до месец август 1957г.
От 1976г. до 1990г. се налага да премине на държавна работа
След дълги лутания и тежък физически труд той отново се
завръща в свещеническото поприще и през 1995 г. е поканен
отново да служи Литургии в Русе от новия Никополски
Епископ Монсиньор Петко Христов.
А от 1998г. е назначен за Енорийски Свещеник в Католическа
Енория „Скръбна Майка” в Царев брод, Шуменско, където
служи за верните и поема духовната грижа за манастира на
Сестрите Бенедиктинки.
На 06.06.2005г. се наложи да го оперират по спешност, след
тежката операция се повъзстанови и продължи да отслужва
всекидневните Литургии.
Докато на 16 октомври отново е принуден да постъпи в
болницата в град Шумен, където изпада в клинична смърт, а
сърцето му отказа и на 20.10.2006г, петък след обяд в
болницата в град Шумен почина Отец Йосиф Минчев.
Вечен покой дай му Господи и вечна светлина да го озари!
Амин.
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Старият човек беше седнал в обичания стар стол, пред
обичания стар площад на едно старо село.
Детето се приближава, питайки го:
“Старче, колко Коледи си видял?”.
“Видял съм много Коледи”
отговори старецът без да обръща очите си към детето.
“И колко неща си направил?”.
“Много неща направих”
също и този път старецът не обърна погледа си към детето.
“Кажи ми няколко от тях”.
“Когато бях млад като теб играех, лових риба,
целувах моята първа любов, след това се ожених,
започнах да работя, имах три деца,
които имаха също деца,
спрях да работя и започнах да гледам към този площад”
На стареца заблестяха очите и вече гледаше към детето.
“А ти? - каза той - Колко неща си направил?”.
Николко, но имам намерение да играя, да ловя риба,
да целувам моята първа любов, да се оженя, да започна да
работя, да имам три деца, които ще имат също деца,
да спра да работя и да започна да гледам към този площад,
и така ще мога да отговоря на утрешното дете!”
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01 октомври

30 септември

Лучия

Капка и Патрик

Мощите на Светеца бяха
пренесени
в
храма
“Св.Георги” в присъствието
на Митрополит Неофит,
Папския
Нунций
монс.
Джузепе
Леанца,
монс.
Петко
Христов,
кмета
на
град
Русе
г-н Божидар Йотов, областния управител г-жа Мария Димова.
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Насилието над жени като проблем
Насилието срещу жените е сериозен и широко разпространен
проблем в света. Социално-икономическите процеси, свързани
с промените вследствие структурните реформи в България
предизвикват
множество
социално-психологически
въздействия.
Тези
въздействия
рефлектират
върху
взаимоотношенията в семейството с родители-деца. Нерядко
при такива конфликти се стига до проява на насилие върху послабата и уязвима част от семейството – жени и деца. Найчесто изкупителна жертва на системата са децата. Негативните
последици за личността могат да бъдат асоциално поведение,
личностни и сексуални разстройства, психо-соматични
заболявания, престъпления, свързани с прояви на жестоко
насилие, сексуални престъпления, злоупотреби с психо-активни
вещества, опити за самоубийство и други.
Проблемът за насилието над жените се явява един от найактуалните в рамките на обсъжданите взаимоотношения между
половете. Няма страна или общество, които да са освободени от
наличието на домашно насилие. 95% от жертвите на домашно
насилие са жени. Проучването на Европейския съюз показва, че
всяка пета жена на планетата е обект на насилие, като в 90% от
случаите насилникът е от близкото обкръжение. Официалното
изследване за България сочи, че всяка четвърта жена е жертва
на домашно насилие. Тази статистика показва, че жените,
жертви на престъпни посегателства през последните години
непрекъснато се увеличават.
Често хората, се сблъскват с насилие в ежедневието,
независимо дали в личния или професионалния живот, си
задават въпроси за причините за насилие. В обществен план
неразбирането на тези причини води до неприемане и отказ да
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се говори за насилието, както и да се предоставят необходимите
социални услуги за пострадалите.
В сферата на законодателните инициативи за хармонизиране на
националното
законодателство
с
европейското
законодателство, наскоро, в края на месец март 2005 год.
България прие своя Закон за защита срещу домашното насилие.
Този закон урежда правата на лицата, пострадали от домашно
насилие, мерките за защита и реда за тяхното прилагане.
Особености на взаимоотношенията в семейството
Ревност: Ревността в насилствената връзка няма нищо общо с
любовта, тя показва несигурност и желание за притежание.
Мъжът разпитва жената за това с кого говори, обвинява я във
флиртуване или ревнува от времето, което тя прекарва с
родителите и приятелите си. С усилването на ревността
насилникът може да започне да се обажда често през деня или
да се появява неочаквано.
Налагане на контрол: Първоначално мъжът- насилник
твърди, че се държи по този начин, защото е загрижен за
безопасността на партньорката си, за това тя да използва
пълноценно времето си или да взема правилни решения. Той се
ядосва, ако жената закъснява след срещи или ако се е забавила
в магазина. Разпитва я подробно къде е била, с кого и какво е
правила. Може да държи всички пари и дори да я принуждава
да иска разрешение, за да излезе от къщи.
Изолация: Насилникът се опитва да изолира жената от
заобикалящата я среда. Ограничава контактите й, поставя й
условия, обижда нея, близките и приятелите й. “Ако ме
обичаш, аз съм всичко, от което се нуждаеш”.
Обвинения: Често партньорката е виновна за всичко, което
върви наопаки. Ако има неудачи, насилникът никога не търси
вината у себе си. Насилникът лесно се обижда. Твърди, че
неговите чувства са наранени, когато е особено ядосан.
Възприема и най-малкото несъгласие като лична обида.
Избухва и говори яростно за неправдите в живота и обвинява.
Насилствен секс: Насилникът не обръща никакво внимание на
това дали жената има желание за секс или й е неприятно това,
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което става. Ядосва се, ако тя се съпротивлява и я уговаря
докато отстъпи. Причинява й болка като се държи грубо с нея
по време на акта, който може да бъде предизвикан, докато
партньорката спи или, когато е уморена, неразположена.
Оскърбления: Мъжът насилник казва неща, които са жестоки
и болезнени и имат за цел да унижат жената и да принизят
нейните постижения. Той казва, че е глупава и не може да се
справя сама. Това често е съпроводено с нощен тормоз – буди
я, отправя й заплахи, и я разпитва.
Заплахи за насилие: Тук влиза всяка заплаха за прилагане на
физическа сила, целяща да подчини и контролира жената –
“...ще те убия”; “... ще ти счупя врата”; “...ще те убия, ако не си
затваряш устата”. Чупене или удряне на предмети: Това
поведение се използва като наказание, но в повечето случаи се
използва, за да се тероризира жената и да се държи в
подчинение.
Деана Димова - председател на “Център Надя” (неправителствена организация за жени, преживели домашно
насилие.)

В консултативен център”Надя” Вие можете:
♦Да се срещнете индивидуално с консултант на Центъра
♦Да споделите страховете си, това , което Ви тревожи и
вълнува с психолог
♦Да получите информация от социален работник за правата и
възможностите, които Ви дава закона, както и за услуги на
организации в Русе и региона
♦Да получите достъп до юридически услуги.
открита телефонна линия (+359) 082 / 82 67 70
гр.Русе, ул.”Мария Луиза“19- партер
e-mail :nadja_ruse@abv.bg
Обадете се в служба за подкрепа на жени, преживели насилие
Ползването на всички услуги на програмата е безплатно
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Всичките псикологически и социологически изследвания
доказват, че семейството е средата - необходима за човешкия
растеж на детето. Продължаването на неговия живот, неговото
физическо и психическо развитие зависят от биологическите
ресурси - които осигуряват жизнеността и добро начало за
живота - и от грижите, които родителите - или онези, които ги
заместват - са способни да му дадат.
Ако нуждите наричани първични (хранене, сън, грижи за
хигиената, защита от прекалена температура) се показват като
най-спешни, то не са по-малко важни чуствените нужди.
Връзката, която има между детето с възрастния, който се грижи
за него, е основателен елемент за общото развитие на
непълнолетния.
От дълго време се смяташе, че институтите можеха да заместят
ролята на родителите. Но днес е ясно, че колкото и да бъдат
добре организирани и персоналът да полага за децата
старателни грижи, институтите не могат да заместят
“топлината” на семейството.
Осиновяването е човешки и социален факт, който на
юридическо ниво има както цел да създаде семейна връзка там,
където няма биологическа връзка. Осиновяването като
инструмент, за да расте и се възпитава в едно семейство детето
заченато от други е от доста дълъг период: първият документ е
от Кодекса на Хаммураби датиран от 2000г преди Христа.
Библията е наситена с внимание към най-слабите и особено към
вдовиците и сираците и доказва няколко случаи за осиновяване
(н.п. Мойсей е осиновен от дъщерята на фараона). В Новия
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Завет любовта към едно дете е преценена като среща с Христа:
“и който приеме едно такова дете в Мое име, Мене
приема” (Мт 18,5).
Църквата във връзка с това, което каза Исус подкрепи
осиновяванията. В декрета на Втория Ватикански Събор
“Apostolicam Actuositatem” (№ 11) (документ върху апостолата
на миряните), се чете: “Между различните дела на семейния
апостолат позволете ни да посочим: да осиновяваш като свои
деца изоставените деца”, четейки изречението “като свои деца”
в “ставайки свои деца”, разбирайки го като пълно родство.
Нашият бюлетин не ни дава възможност да разгледаме всички
документи от Църквата върху тази тема, но искам да ви
представя думите на Папа Йоан Павел II писани в документа
“Familiaris Consortio” (№41): “Християнските родители ще
могат да разширяват своята любов извън връзките създадени от
плътта и кръвта, подхранвайки връзките, които се вкореняват в
духа и които се развиват в конкретна служба към децата от
други семейства, често нуждаещи се дори от най-необходимите
неща. Християнските семейства ще могат да изживеят поголямо разположение към осиновяването или приемането на
онези деца, които са лишени от родители или са изоставени от
тях. По този начин се разширява хоризонта на бащинството и
майчинството в семействата”.
Осиновяването или приемането не трябва да бъдат водени от
една страна нито от милостта към децата нито от друга от
нуждата на една двойка от дете. Преди всичко трябва да има
отговорност и готовност за тази задача, които са изключително
необходими, за да станем истински родители: отговорни за
бащинство и майчинство. Желая да ви предложа в следващата
страница свидетелството на едно семейство от нашата енория.
О.Валтер Горра
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На 18.09. 2006 г, се състоя първата национална конференция на
приемните семейства в България. Тя бе организирана от
министерството на труда и социалната политика.
Г-жа И.Христова, зам. министър на труда и социалната
политика, г-жа Ш.Местан, председател на Държавната агенция
за закрила на детето, и други представители на държавата и
неправителствени организации, приветстваха и благодариха за
хуманизма на първите приемни родители, които бяха гости на
събитието.
Идеята на организаторите беше да се популяризира
отглеждането на деца в приемни семейства и да се представят
проекто-промените в наредбата за приемната грижа
Тревожните факти са, че приемните семейства в България са
само 50, а 9650 деца без родителска грижа са настанени в
социални домове. Тези деца чакат и искат да бъдат обичани и
приети в истински семейства. Според промените в наредбата,
грижата за дете, взето за отглеждане от социален дом, става
професионална и вече ще се заплаща. При подбора на
семействата предимство ще имат безработни педагози,
медицински сестри и психолози.
От опита, който натрупахме вече 4 години. Позволяваме си да
отбележим, че стимулът, предвиден в закона за приемна грижа
не бива да бъде водещ за бъдещите приемни родители. Нужни
са голяма доза себеотдаване, отговорност и много, много
любов. Само, когато детето усети, че е прието освен в дома, но
и в сърцата на новите си родители, тогава доверието става
взаимно, съжителството по-леко и стойностно.Уверяваме ви,
това съжителство дава много и на родителите. То е училището,
чрез което те променят ценностната си система, учат се на
дисциплина и да преодоляват предизвикателствата, които
предлага животът с дете взето от социален дом.
Семейство Ани и Панайот Константинови
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Отец Валтер, който е делегат на Католическата Епископска
Конференция в България за реализирането на този симпозиум
като една подготовка за третото събрание от екуменически
характер в Европа, която ще се състои 2007г. в Сибиу в
Румъния, любезно ме покани да закрия тази среща с едно
кратко размишление. Наистина с голямо удоволствие, като
искам преди всичко до поздравя о.Валтер и всички, които
работиха заедно с него за добрия завършек, за доброто
осъществявяне на тази наша среща. Бих желал със същия
ентусиазъм да благодаря на нашите докладчици, които във
техните интересни слова ни помогнаха да задълбочим някои
аспекти на някои проблематики, които касаят Европа, които
касаят християнството и екуменизма и между религиозния
диалог .
Нямайки една определена конферентна тема за представяне бих
искал да допълня единствено с две кратки разсъждения, едното
касаещо екуменизма и другото отношението между
християнството и Европа.
Както добре ви е известно, екуменическото движение започна в
началото на 20-ти век. От тогава насам това движение премина
през различни фази, фази които познаха дълбоки промени в
света на християнските църкви, което придоби един още поголям импулс, започвайки с Втория Ватикански събор, в който
на темата беше посветен декрета “Unitatis Redintegratio”. Този
документ изразява по един ясен начин, че приоритетът за
Втория Ватикански събор е именно видимото единство на
всички верни на Христа, на всички негови последователи, за
което самият Христос се моли в навечерието на неговата смърт
в страдание. В екуменическия диалог не липсваха и не липсват
трудности и проблеми, но въпреки това продължава да бъде и
днес един от приоритетите на католическата църква, за тези
които също вярват в Христа. Такъв приоритет беше и за папа
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Йоан Павел II, който по време на неговите 27 години на
понтификат, никога не се умори да дава един голям тласък на
движението на екуменизма и на диалога между различните
религии. Папа Йоан Павел II, приемайки наследството на
Втория Ватикански събор, в който участваше активно се
постара да запази с вярност това наследство, да приложи на
практика не само ученията по отношение на единството на
християните, но и да даде един нов начин на диалог между
църквата и останалите религии. Екуменизмът остава един
голям приоритет за настоящия папа Бенедикт XVI, който в
своето първо послание към кардиналите, събрани в
Сикстинската Капела на 20-ти април 2005-та година с
готовност и увереност заяви, че е на разположение да направи
всичко,каквото е възможно в неговата власт, че темата за
единството на християните да бъде доразвита и да реализира
всяка една инициатива, която е подходяща, за да се осъществят
контактите на разбиране и на братство между различните
християнски църкви и също така техните общности.
Екуменизмът трябва да бъде също един приоритет в сърцето на
всеки един християнин като едно най-висше добро за
единството на църквата, желано от Исуса Христа. За да бъде
получен един такъв велик дар, Вторият Ватикански събор
препоръчва на първо място молитвата. Единството на църквата
е преди всичко Божи дар и затова бива изпросен посредством
молитвата. Примерът идва от самия Исус, който се молеше, за
да може неговите последователи да бъдат единни. На второ
място Вторият Ватикански събор препоръчва заедно с
молитвата и това което е необходимо като едно конкретно
ангажиране т.е. не само с красиви слова, но най-вече като начин
на мислене, на думи и на дела. На трето място, съветва ни
Вторият Ватикански събор, е необходимо да бъде развито едно
още по-дъбоко познанство между различните църкви. И това се
поставя като задача за всички християни, още повече за
пастирите, за теолозите, за учените, за историците. Струва ми
се, че тази наша среща, на която присъстват различни
богослови, професори, учени, историци, е един отговор точно
на тази потребност да се осъществи едно по-ефективно
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задълбочаване в познанието от всички нас. Сигурен съм, че
това ще увеличи познанието за нас, разбирателството и
уважението между християнските църкви в духа на
християнската любов.
Другото кратко размишление, което бих желал да допълня,
именно е върху аргумента на отношението на Европа към
християнството. Както е известно 1-ви май 2004г. беше една
историческа дата за Европа. 10 нови страни, които се
присъединиха към Европа, участвайки заедно с 15-те,които
вече бяха членки на европейския съюз. Така страните, които
осъществяват европейския съюз са вече 25 а след 1-ви януари
2007г. ще станат 27, с присъединяването на България и
Румъния. Семейството на европейските държави, ще нарасне
още, ако в близко бъдеще също Хърватска, Босна, Македония и
Турция успеят да влязат в него. Можем да се запитаме какъв е
смисълът на тази европейска интеграция? За първи път в
историята на Европа започна да се говори за единство, за
единение. Не се говори вече за блоковете на изток и на запад,за
студената война, за противопоставяния между Европа на запада
и Европа на изтока, а само за една Европа, даже и ако някои
държави все още са извън един такъв процес на интеграция.
Църквата, не само Католическата църква, но и другите
християнски църкви, особено православните църкви следят с
интерес този процес. Християнските църкви са заинтересувани
от един такъв процес на интеграция, защото Европа трябва да
бъде считана като едно семейство - едно семейство на
народите, които имат една обща цивилизация, която открива
своите корени в християнството. От друга страна
християнските Църкви считат, че Европа е в една обща своя
история именно като политика, икономика, като култура и
духовност, че първостепенният интерес на християнските
църкви е преди всичко духовен, религиозен и морален да
защитава и да утвърдява вярата на християните и в същото
време да запази и да помогне за тези ценности и за тези
справедливи права на човешката личност за нейното
достойнство, за нейната свобода - именно и по особен начин за
духовната и религиозна свобода, уважението към човешкия
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живот, семейството, вниманието и грижата за тези, които са
страдащи, за тези, които са във физическо и духовно
затруднение, ценностите на свободолюбивостта и на
братството. Християнските църкви не загубват своя интерес
към социалните съдби на хората, които все още са белязани в
различни кътчета на Европа и към условия за техния живот.
Християнският интерес към Европа не касае само религиозния
фактор, но също така социалния и най-вече хуманитарния. Една
единна Европа би трябвало да означава гаранция за едно подобро състояние и развитие за всички народи и европейски
нации. Особено за техните възможности, инициативи за
отделните страни, които участват в европейския съюз, за да
могат да превъзмогнат, или по някакъв начин поне да
ограничат състоянието на бедност и на слабо развитие, които
все още се срещат в някои нива на тези народи. Тези цели не
могат да не представляват интерес за християнските общности.
Бих желал да завърша с една мисъл на папа Йоан Павел II,
който даде толкова много от себе си да направи така, че
управниците на Европа, на европейските страни да могат
отново да си помислят и да не затварят очи пред християнското
минало на Европа, да не изключат нейните християнски
корени. Единна Европа има нужда от една душа, от една
основа, която не може да бъде друга освен културата,
християнските и духовни ценности, които за векове наред я
изградиха такава, каквато е сега. Папа Йоан Павел II в след
синодалния документ „Ecclesia in Europa” (Църквата в
Европа). Процесът на разширяване на европейския съюз не
може да касае само географския и икономически аспект, но
трябва да бъде преведен в едно ново съгласие за ценностите
които да бъдат изразени в живота на човека. Приключвам
моето слово и ви благодаря от сърце!
(приключителното слово от Папския Нунций - НВ монс.
Джузепе Леанца - на Националната Екуменична Среща,
проведена в Русе от 29 до 30 септември 2006г, на тема
“Християнствoто в обединена Европа”)
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участниците в зала

проф. Георги Бакалов

НВ митрополит Неофит
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проф. Иван Желев

НВ монс. Христо Пройков

НВ монс. Джузепе Леанца

Днес, събота – 21.10.2006г празнуваме храмовия празник на Св.
Павел от Кръста. С този скъп храм е свързан целият ми живот.
Там съм кръстена, там приех първо причастие, там получих и
миропомазание. Израстнах посещавайки храма всяка неделя
първо придружавайки баща си. Много спомени ме свързват и
още, и още...
Сега тръгвам от къщи с мисълта какво ще гледам и слушам на
представлението, изпълнено от децата и младите хора – наши
енорияши. Въпреки че и двете ми деца – внуци - участват, аз не
знаех темата. Приятно се изненадах, когато всичко започна.
Тази тема ще бъде винаги съвременна, защото човека не се е
променил откакто свят светува. Господ ни създава с всички
достойнства и слабости. Това, което е
посял човек в своята нива или в своята
душа и сърце, времето и средата, в която
живее ще му помогне да попадне в
правия път или не.
Много е важно възпитанието, приятелите
и вярата в Господ да съпътстват всеки
човек. Ние живеем сред пъстър свят,
заобиколени от изкушения и слабости.
Ако имаме силна вяра в Господ и в себе
си трябва да издържим. Другото, което
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ме вълнува е липсата на милосърдие и любов към ближния, към
този, който е до теб, до нас. Също така да можеш да прощаваш.
Примера, който даваме на децата си е ли на висота? Да имаш
всичкото богаство на този свят, и в един миг ще го загубиш при
смъртта си и ставаш равен на най-бедния - и тогава? Кому е
нужна лакомията за власт и богатство? Колко много щаствие и
любов ще прочетеш в очите на тоя, на който ще помогнеш или
ще подадеш ръка? Да останеш със своята вяра в Господ, със
своята дреха, макар и бедна, но достойна за уважение.
Да пазиш своята нива, своята душа пълна с любов
имилосърдие. Всичко това с представлението, ни показаха
нашите артисти, с което се справиха чудесно. Браво!
Мари-Жозе Галева
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