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След няколко седмици по целия свят, пак ще се
чуе благата вест, която вече се разпространява повече от 2000
години. Апостолите веднага след Възкресението на Исус
Христос, станаха вестители за събитието: “И ние ви
благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог
изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Исуса” (Деян 13,32-
33).
Като отдава Своя Син заради нашите грехове, Бог показва, че
неговият замисъл за нас е замисълът на благосклонната любов,
която предшества всяка заслуга от наша страна: „В това се
състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби
и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите
грехове" (1Йо 4,10). Тази любов не прави изключение. Исус
припомня това в края на притчата за изгубената овца: „Тъй и
вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тези
малките" (Мт 18,14). Църквата, следвайки апостолите, учи, че
Христос е умрял за всички без изключение: няма, не е имало и
не ще има дори един човек, за когото Христос да не е страдал.
Възкресението на Исус е върховната истина на нашата вяра в
Христос, вярвана и претворявана в живота като основоположна
истина от първата християнска общност, предавана като
основна истина от Преданието, установена от документите на
Новия Завет, проповядвана заедно с Кръста като съществена
част на Пасхалната тайна и тайната на Кръста: “Христос
възкръсна от мъртвите, с неговата смърт Той победи смъртта иул
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на мъртвите даде живот." Тайната на Възкресението на
Христос е действително събитие, за което има исторически
установени потвърждения, както показва Новият Завет. Още св.
Павел е имал възможност да пише на коринтяните към 56 г:
„Аз ви предадох най-напред онова, което бях получил и приел,
че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе
погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че
се яви на Кифа и след това на Дванайсетте" (1Кор 15,3-4).
Апостолът говори тук за живото Предание на Възкресението,
което той е научил след кръщението си пред вратите на
Дамаск.
Възкресението на Христос не е било обикновено завръщане
към земния живот, подобно на възкресяванията, извършени от
Него преди Пасхата: възкресяването на дъщерята на Яир, на
младия човек от Наим, на Лазар. Тези факти са били чудодейни
събития, но лицата, с които е било извършено чудото чрез
силата на Исус, са възвръщали “обикновения” си земен живот.
В един момент те умират отново. По същността си
Възкресението Христово е коренно различно. В своето
възкръснало тяло Той преминава от състоянието на смърт в
друг живот извън времето и пространството.
Събитието на Възкресението на Исус е силно свързано с нашия
живот: Христос, “първородният измежду мъртвите” (Кол 1,18),
е начало на нашето Възкресение, сега чрез оправданието на
нашата душа, за в бъдеще чрез оживяването на нашето тяло.
Ние твърдо вярваме и в това се надяваме, че както наистина
Христос възкръсна от мъртвите и живее завинаги, така и след
тяхната смърт праведните ще живеят завинаги с Възкръсналия
Христос и Той ще ги възкреси в последния ден. Вярата във
възкресението на мъртвите е била още от самото начало
съществен елемент на християнската вяра. Убедеността на
християните във възкресението на мъртвите се осланя на тази
вяра.
Празният гроб и сгънатите повивки означават вече от само себе
си, че тялото на Христос чрез Божията мощ е било освободено
от оковите на смъртта и тлението. Те подготвят учениците за
срещата с Възкръсналия, за която и Апостол Павел
свидетелства и пише на коринтияните тези думи: “Напомням
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ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и
в което стоите; чрез него се и спасявате, ако го държите, както
съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви
предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос
умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и
че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на
Кифа и след това на единайсетте; после се яви на повече от
петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес,
а някои и починаха; после се яви на Якова, след това на всички
апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като на някой
изверг. Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм
достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия.
Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата
благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се
потрудих - ала не аз, а Божията благодат, която е с мене. И тъй,
било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте. И
ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как
някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви? А
щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е
възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, то празна е
нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако
наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели
Божии, понеже свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа,
Когото не е възкресявал; защото, ако мъртви не възкръсват, и
Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал,
суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете; тогава и ония,
които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този
живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички
човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите
стана зачатък.” (1Кор 15,1-20).
Тогава вярата във Възкресението има за обект едно събитие,
което е исторически засвидетелствано от учениците и
действителната им среща с Възкръсналия и което
същевременно е тайнствено трансцендентно, доколкото
представлява влизането на човешката природа на Христос в
славата на Бога.

Отец Валтер Горра



4

„Светлината на Христос осветлява всички. Да открием дарът на
светлината, който е Евангелието на Христос за Европа днес”
под това мото се проведе срещата във Витенберг (Германия)
през дните от 15-18 февруари.
Екуменическата подготвителна среща за Асамблеята, която ще
се проведе през септември 2007 година в Сибиу.
Представителите на Църквите, Епископските конференции,
екуменическите движения и организации от различни държави
се събраха, за да споделят това, което се прави във всяка една
нация за екуменизма, да се молят заедно и да размишляват
върху секуларизацията на Европа и върху това, което заедно
можем да направим, за да бъде Светлината на Христос за света
и по света.
Пътят е дълъг и изкушенията са много, но и на нашата Европа и
на своята история Бог даде, че преди всичко християнството да
бъде голямо място за свобода. Но това място за свобода стана
място на изкушението. Културата без Бог отнема и като
следствие изпада в криза на моралността и ценностите.
„Смъртта на Бог”, за която говори Ницше поставя в криза дори
и църквите, които се превръщат в гробове на Бог. Църквите
могат и да бъдат добре организирани и функционални, обаче
ако липсва вяра в Бог, ако липсва Неговото присъствие в
крайна сметка са само гробове.
Намираме се пред факта, който никога не е имал място в
историята: цялата култура е изкушавана да живее без Бог.
И ние християните какво можем и трябва да направим?
Екуменическото задължение е неотложно и особено днес,
когато трябва да го посрещнем заедно. Има винаги нещо, на
което да се научим взаимно. Ако Църквите успеят да покажат
заедно как Евангелието е в състояние да общува с всяка
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култура и че има то има сила „да промени” всяка култура, ще
отпаднат много страхове и притеснения.
Ако не, как Европа ще успее да намери Бог, ако християните
свидетелстват за разделението?
Процесът за единението на християните е отговорността да
откликнем на молитвата на Христос: „За да бъдем всички едно,
за да повярва светът, че Ти си Ме пратил” (Йо 17,21)
Посланието на всички християни, което бе написано в края на
работната среща във Витенберг ни призовава към свидетелство
и любов за Христос. За да размишляваме върху него всички
заедно публикуваме го в цялата му форма.

„Светлината на Христос осветлява всички.
Да открием дарът на светлината,

който е Евангелието на Христос за Европа днес”
Скъпи братя и сестри в Христа от цяла Европа, Мир вам!
Като представители на църкви, Епископски конференции,
движения и екуменически организации, ние дойдохме от 44
страни до Лутерщат-Витенберг в Германия, родното място на
Реформацията, важна част от християнската традиция. Ние се
срещнахме от 15 до 18 февруари 2007г. за да споделим молитви
и мисли, и да продължим процеса на Третата Европейска
Екуменическа асамблея, която ще се състои в Сибиу, Румъния
през септември 2007г.
Отново отдали се на общия път, ние се опитахме да задълбочим
общото доверие и разбиране, като живяхме, работихме и се
молихме заедно. Също така положихме усилия за насърчаване
на духовността, която е в основата на Евангелието. Чрез
молитва и действие ние продължаваме да  откриваме нов
ентусиазъм за нашето екуменическо пътешествие. Ние се
обърнахме към източника на общение и любов, единственият
Бог – Отец, Син и Свети Дух.
Започвайки Постите заедно в Източните и Западни църкви, ние
каним и вас, братя и сестри на поклонение пред Светлината.
Ние търсим светлината на Христос, която свети в мрака. Тази
светлина ни кани да признаем тъмнината на нашето недоверие
и подозрение и да се помирим един с друг в свещеното
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присъствие на Христовия кръст, който превръща нашия мрак в
светлината на възкресението. С това помирение ние каним
всички християни и църкви на Европа да се присъединят към
нас в молитви, размисли и покаяние, докато ние се опитваме да
опознаем и да живеем чрез сърцето на нашия Господ Исус
Христос, който ни предлага благоволение и възраждане.
Вдъхновението ни за действие идва от нашето мото:
„Светлината на Христос осветлява всички. Да открием дарът на
светлината, който е Евангелието на Христос за Европа днес”
Смирено се молим за нашите събратя християни, които да
отворят сърцата си за истинската светлина на Исус Христос, и
да се присъединят към нас, за да донесем справедливост и
надежда на нашия континент. Светлината на Христос ще ни
вдъхнови да работим и да свидетелстваме за дара на мира,
помирението и общението в нашия разединен свят.
Като се срещнахме в Лутерщад-Витенберг ние научихме за
плодовете на множеството национални и регионални събития в
цяла Европа, които ще допринесат за ЕЕА3 в Сибиу.
Благодарихме на Бог за знаците на взаимно разбирателство и за
многото хора, които с нестихващо желание живеят своето
призвание в трудните ситуации, които все още съществуват на
континента ни. Това желание ни окуражи да работим за
свободата и достойнството на хората, за да могат те да
преодолеят страха и отчаянието, обхванало нашите общности.
Молим ви да мислите и да се молите в Христа за всички църкви
и християни, които участват в това поклонничество. По този
начин цялата християнска общност ще бъде с тези, които ще
пътуват до Сибиу. Светлината Христова не може да бъде
спряна или намалена. Нашата молитва е, за да бъдат процесите
водещи ни към Сибиу отправна точка за обща работа на
християните в Европа, докато Христовата светлина се
разпръсква над континента .... и над нас... с нова сила.
Благослови и обедини ни чрез своя Свети Дух, за да бъдем едно
цяло в Теб и в общение с твоя Син.

Сестра Йола
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Енорийската организация Каритас Русе е с 14 годишен опит и е
част от мрежата на епархийната организация Каритас.
Организацията е ръководила и продължава да ръководи
проекти със социална насоченост, в които отдават своя
доброволен труд около 40 доброволци.
За своите доброволци, изпълняващи ръководни длъжности,
организацията провежда редица обучения и семинари, които
развиват мотивацията им да бъдат доброволци, предоставят им
знания в сферата на изработването на проекти, набиране на
средства и др. Но като организация, разчитаща в своята работа
предимно на доброволците, установихме нуждата от обучение
на редовите доброволци, на тези които се срещат с нуждаещите
се, които ги обслужват и обгрижват. При своите срещи
доброволците на Каритас се сблъскват с различни специфични
проблеми, които изискват специални грижи, отношение и
разбиране. За грижите, които доброволците оказват на
нуждаещите се е необходимо освен милосърдно отношение и
професионална компетентност.
Тези изводи доведоха до разработването на проекта “Каритас –
отражение на човечността” в нашата енорийска Каритас.
Проекта стартира от месец януари 2007г. Той е с
продължителност шест месеца. Целевата група на проекта са
всички доброволци на организацията, както и енорияшите при
енория “Св.Павел от Кръста”, т.е. всички Вие.
Целта на проекта е инвестиране в редовите доброволци чрез
повишаване на техния професионализъм, социална отговорност
и християнско милосърдие.
Дейностите които предвиждаме са обучение по темите:
♦ “Възрастова психология”,
♦ ”Психология на хората с увреждания”,
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♦ “Заболявания в напреднала възраст”,
♦ “Обгрижване на болен”,
♦ “Шизофрения и депресии”,
♦ “Дименсии и личностно разстройство”,
♦ “Алкохолизъм и наркомании”,
♦ запознаване със законите в социалната сфера и

институциите прилагащи тези закони,
♦ разглеждане на Енцикликата на папа Бенедикт XVI

“DEUS CARITAS EST”
Провеждане на три излета сред природата за разтоварване,
споделяне, зареждане с енергия и съхранение.
Издаване на сборник с най-важното по разглежданите теми.
Надяваме се, че в този проект всеки ще намери по нещо
необходимо и важно за себе си и ще се виждаме през
следващите месеци, както и че ще станем по-добри и по-
полезни за хората, на които отдаваме нашият безценен
доброволен труд.
Ръководител на проекта Анелия Софронова.
Програма на обучения през месец март:

1. Тема – Енциклика “Deus Caritas Est”
11 Март 2007г. от 11 часа

в голяма зала
Лектор: отец Валтер

2. Тема – “Заболявания в напреднала възраст”
17 Март 2007г. от 14 часа

в “Зала на Клуба”

3. Тема – “Обгрижване на болен”
31 Март 2007г. от 14 часа

в “Зала на Клуба”

Лектор: д-р Вълова
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КАК ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА СИ ДА МИСЛЯТ ПОЗИТИВНО?
„Навсякъде в психологическите книги пишат колко е важно
детството, как всичко едва ли не зависело от него. В повечето
книги обаче пише какво ние, родителите, да не правим и по-
малко - какво точно да правим, за да отгледаме оптимистични
и успяващи деца. Аз чета много такава литература. Убедена
съм в силата на позитивното мислене. Мисля обаче, че то се
формира в детството. Как точно става това?"

„Мисли бяло и ще те стига бяло, мисли черно и ще те стига
черно” - сигурно знаеш тази поговорка, Във векове след
раждането на тази народна мъдрост квантовата физика успява
да докаже, че мислите ни се материализират, че мисълта,
словото и материята са трите агрегатни състояния на енергията.
На каквато честота мислим - на същата честота ще ни се случва
мисленото. Как точно да научим децата си на това? Не е
толкова сложно, колкото си мислиш:
1. Ключът за трайното усвояване на каквото и да било в
детството е забавлението. Запомня се по-лесно всичко, което е
под формата на игра.
2. Вместо да казваш на детето си какво да не прави, казвай му
какво да прави - точно това, което пишеш в писмото си, че на
теб самата е нужно. Избягвай формулировките „не пипай", „не
казвай", „не прави". Нека изреченията ти са положителни.
Подсъзнанието ни има свойството да не чува нещо и се
фиксира върху самото действие, независимо дали е
забранявано, или поощрявано.
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3. Споделяй успехите си с детето. Показвай му колко е хубаво
да се чувстваш доволна. Не послушанието, а подражанието е по
-доброто средство за формиране на индивидуалността му. Ако
ти самата мислиш позитивно и му показваш чудесния резултат
от това, почти не е нужно да правиш друго.
4. Дай шанс на детето си да твори. Каквото и да е - нека създава
свой продукт. Това формира усещане за значимост и вяра в
собствените умения и резултатност.
5. Участието и положените усилия са също толкова важни,
колкото и постигнатите резултати, а понякога - дори повече.
Поощрявай детската активност. Дори най-дребната.
6. Назовавай положителните му качества - децата не се раждат
с готова самооценка. Мислят се за такива, каквито им кажем, че
са. Изтъквай всички положителни прояви, дори ги повтаряй,
нищо, че някои са в миналото. Доброто самочувствие е най-
сигурното средство за изкореняване на негативните мисли.
Човекът с висока самооценка е добронамерен към другите и
възприема и тях като такива. Този - с лоша самооценка - е
враждебен към света и чувства и света такъв. Самоувереният
човек по-често поема инициатива, рискува, действа, а това са
главните фактори на успеха. А грешното действие винаги е
било по-добро от греховното бездействие. Който повече
опитва, повече и успява.
7. Не очаквай детето ти да е непрекъснато щастливо. Това не е
равностойно на позитивно мислене. Добрият родител не
предпазва от падане, а пръв превързва рани. Трудностите и
болките са хапчето за неговото порастване, а позитивното
мислене позволява скъсяването на моментите на болка и
мъдрото им използване като поука. Чърчил е казал:
„Песимистът вижда трудността при всяка възможност, докато
оптимистът вижда възможността във всяка трудност!” Научи
детето си да вижда ползата и от неприятните случки.
8. Оставяй детето си само да намира решения. Това вдъхва
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)увереността - рецепта за удовлетворително живеене. Научи го,
че няма проблеми, а има само решения на проблемите. При
това решения, които в повечето случаи зависят от него. Хвали
умението му да се справя само. Колкото повече хвалим едно
умение, толкова повече то се развива.
9. Стимулирай детската гъвкавост. Нека детето ти знае, че в
различни ситуации печелившите реакции са различни.
Понякога дори да отстъпиш, може да бъде печалба.
10. Насърчавай го да създава приятелства. В този свят трудно
се оцелява без близки, без подкрепата на съмишлениците.
Колкото по-добри са уменията му да общува, толкова по-
успешен ще е животът. Човекът е устроен така, че всичките му
потребности зависят от другите. Нека знае как да контактува с
тях.
11. Научи го да уважава и приема тялото си. Все пак то е
седалище на нашите чувства, емоции и сексуалност. Не бива да
ги пренебрегваме, защото те са наш съюзник в търсенето на
щастието.
12. Обичай детето си! Вярвай в него По-големи уроци по
позитивизъм от любовта и вярата няма. Обичаният човек вярва
в качествата си, в щастливото си бъдеще.
Права си, че е много по-лесно да отгледаш едно здраво дете,
отколкото да лекуваш вече нездравите навици и разрушителни
мисловни схеми на един възрастен. Често се тревожим какво
ще стане с детето ни утре, а забравяме, че това утре зависи от
днес. Ако ги научим да мислят позитивно, им даваме най-
голямото наследство - по-ценно от всяко преходно и несигурно
материално имане.
Има само две абсолютно трайни неща, които можем да
завещаем на децата си, според Ходинг. Едното са корени, а
другото - криле.

От Мадлен Алгафари “Вяра имам”, 2006г
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След смъртта, човек-душата му се явява пред Исус Христос, за
да даде сметка за своя живот на земята. За да получи вечна
награда или вечна присъда.
Христос - казва със строг глас– Rede rationem homo! -Дай
сметка човече!- в този момент се явява и дяволът. Христос
разтваря книгата на живота, за да види, как е живял човекът на
земята, как е изпълнявал християнските си задължения и така
какво се вижда след разтварянето на книгата на живота.
Първата страница- чисто бяла - вижда се първата изповед,
какви невинни прегрешения е изповядал; първото приемане на
Светото Причастие. С времето човек израства все още - бели
страници, но ето че се появява първата черна - тъмна страница.
Първите прегрешения и следват пак бели страници, изповеди и
причестявания.
Христос продължава да разлиства книгата. Появяват се
последователно черни страници и още черни страници и
последната страница и тя е черна. Това е краят на живота-
смъртта. Смърт без изповед, без разкаяние, последно причастие
communio viaticum - Светото Причастие за път.
Христос с натъжен поглед гледа душата, и тогава започва
диалога му с дявола. Дяволът доволен казва на Христос:

- Исусе, ти взе човешка плът и се роди в един обор.
Ти, не аз.

- Исусе, ти расна на земята в бедност. Ти, не аз.
- Исусе, ти проповядва на земята и зовеше народа към

покаяние. Ти, не аз.
- Исусе, ти бе предаден от твоя ученик Юда. Ти, не аз.
- Исусе, ти бе заловен и отведен пред старейшините на твоя

избран народ за съд. Ти, не аз.
- Исусе, ти бе жестоко бичуван. Ти, не аз.



13

- Исусе, ти бе увенчан с трънен венец. Ти, не аз.
- Исусе, ти бе разпнат на Кръста и при нечувани мъки

издъхна. Ти, не аз.
- Исусе, с копие бе прободено твоето сърце, от което изтече

кръв и вода. Твоето не моето.
- Исусе, ти бе погребан в гроба. Ти, не аз.
- Исусе, всичко това, ти направи за тази душа, като пожертва

живота си в разцвета на твоята младост. Ти, не аз.
- Сега, Исусе, отсъди кому принадлежи тази душа на теб или на
мен?.
- От видяното в книгата на живота, Исусе, тази душа
принадлежи на мен - каза дяволът, защото долу на земята. Ти й
даде заповедите, които трябваше да спазва: Почитай баща си и
майка си!; Не убивай! Не прелюбодействай! Не лъжи! Не
кради! И още други - подобни на тези, те обаче не й се
понравиха и бяха непоносими за душата.
- Аз й предложих - яж, пий, весели се, живей охолно; пред
нищо не се спирай, угаждай на душата си с всякакви плътски
удоволствия. Така, че моето предложение бе по-изгодно за нея
и тя прие моето предложение с удоволствие.
Исус Христос погледна душата с натъжени и просълзени очи и
продължи да гледа след нея как се отдалечава, отвеждана от
тържествуващия дявол в ада, докато се изгуби напълно в
далечината. И така нека всеки от нас прочете внимателно, по-
горе написаното и да се размисли за своя земен живот, защото
ще дойде ден, когато Исус Христос ще ни каже:
Rede rationem homo! Дай сметка човече!
За живота прекаран тук на земята. Така, че да се стараем
последната ни страница в книгата на живота да бъде бяла. За
целта да се молим на Бог, Той да благоволи да ни даде
благодатта за една добра смърт, предварително помирение с
Него, да получим последните тайнства: изповед, миросване и
Светото Причастие за пътя към Исус в небето.

Митко Караджов
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Какво е алкохолът?

Етилов алкохол или етанол е една течност, която се произвежда
чрез ферментация на няколко вида захар или се съставя чрез
дестилация на  алкохолни продукти, които са ферментирали.
Алкохолните напитки са всички тези, които съдържат етилов
алкохол в един значим концентрат.
Например виното има от 9-14% алкохол, бирата от 3-9%,
ликьора от 20-30%, уиски от 40-50% алкохол.
Както се вижда не е толкова важна напитката сама по себе си,
колкото е важен намиращия се в нея
алкохол.

Аз и алкохолът

Всеки човек има своята лична
преценка при съпоставяне на
консумацията на количеството
алкохол.
Въздържатели са тези, които никога
не са пили алкохол.
Въздържатели, които по разни причини са спрели да пият
алкохол.
„Умерените пиячи” е много трудно да ги опишеш, това зависи
от критерия за количеството и честотата на приемания алкохол.
„Проблемните пиячи”, на които алкохолът започва да създава
проблеми на различни нива: със здравето, с обществото и с
околните.
Алкохолици са тези, които имат връзка с алкохола и които са
зависими от него и провокират вреда върху здравето и
обществото.
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Колко да се пие?

Дори и ако много хора го мислят … не е проблемът
в количеството. В същност от 40 години насам така
определяме „позволени” количества, които
продължават да намаляват.

Наистина дори малките количества или тези извънредните,
могат да бъдат един фактор за риск и да създават проблеми…
И да си кажем право, лесно е да увеличим прогресивно
количеството без да се усетим.
Феноменът на толерантността е: за да имаме същият ефект
трябва да увеличим приетото количество.

Алкохолът е един наркотик

Алкохолът както всяко едно психотропно вещество променя
функциите на нашия мозък и така и нашето усещане за
реалността. Провокира обикновено усещане като еуфория, дори
ако реалността е един спокоен ден за нашата главна нервна
система и намалява синхрона в нашите движения.
Приемайки алкохол, с времето ние ставаме толерантни към
него, но това може да провокира зависимост. Освен това,
алкохолът определя високо ниво на лична, семейна и
обществена опасност. По тази причина алкохолът е един
наркотик.

Последици от алкохола

Последствията от алкохола зависят преди
всичко от неговата концентрация в кръвта
процентното съдържание се измерва в
грамове на литър).
0,5 - 1,0 еуфория
1,0 - 1,5 омая
1,5- 2,0 пиянство
2,0- 3,0 опасно пиянство
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3,0- 4,0 кома
+ 4,0.... опасност за живота и смърт

Един час след приемането на алкохол ние имаме вече в кръвта:

С ½ литър вино - около 1%  алкохол;
С 1  литър бира - около 0.8% алкохол.

Достатъчни са 2-3 чаши вино или 1-2 чаши алкохолни напитки,
за да сме нарушили закона.
Да не забравяме обаче, че алкохолът винаги намалява
вниманието и че тогава е достатъчно много малко, за да
поставим в опасност близките, себе си и другите. Една трета
част от катастрофите по пътя – за убитите или наранените –
като първа основна причина се сочи алкохола.

Алкохолът в историята

Всяко време и всяка култура са имали
винаги собствени пороци и наркотици.
Човек често е използвал разни
вещества, за да промени виждането си
за света.
Социалните организации забраниха някои от тях, а приеха
други.
Алкохолът в средиземноморската култура винаги е бил един
особен наркотик, много разпространен и приет. И дори
включван дълго време в производството на хранителни
продукти, неговата употреба днес не се оправдава.

Защо тогава да се пие?

Сигурно, защото всички  правят  така, защото винаги сме го
правили, защото когато не пием се чувстваме различни и
сигурно, защото ни харесва…
„Как ти не пиеш? Но тогава що за човек си ти?”
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Алкохолът на обществени места

Говори се, но не е вярно, че алкохолът
дава топлина, сила, подобрява
кръвообращението и е един стимул за
много други неща.
Всички тези “неверни” неща се твърдяха, защото алкохолът
винаги е бил много специално другарче в живота на човека,
един „приятел”, който ни се струва, че ни дава добро
самочувствие и късмет.
Всъщност това е, което рекламата на алкохолните напитки ни
напомня всеки ден. И това, което наричаме „култура на пиене”
е резултат от привикване да пием на обществени места.
В реалността да пиеш или да не пиеш трябва да бъде свободен
и осъзнат избор за всеки.

Проблемите на алкохола

В нашите общности проблемите свързани с алкохола са една от
причините за страдания, за физически, психически и социални
вреди. Всички проблеми, които на пръв поглед са обикновени,
но те по специален начин са свързани с алкохола:
Физически проблеми, катастрофи, злополуки и нещастия;
Лоши взаимоотношения, които се създават в семействата и с
останалите наоколо
Социалните проблеми; проблеми в работата и в обществения
живот.
Цената, която плащат хората, заради проблемите свързани с

алкохола са много често
драматични.
Всички връзки с хората
претърпяват изменения и за
всичко друго в семейството се
говори по-малко, или се затварят
в себе си, или стават
раздразнителни и избухливи.
Колко сълзи!!!
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Кои са алкохолици?

Много често се питаме, кои са
проблематични пияници и
алкохолици.? Някои казват, че
това са слабите, други смятат
потиснатите, трети – нещастните
или още по-зле разглезените.
Реалността не е толкова лесна и проста. Не съществува просто
един „проблемен пияница” или алкохолик. Съществуват много
пияници, много алкохолици, всеки със своята история и те
стават такива, изминавайки различен път. Само началото е
еднакво за всички: започваш да пиеш.
Всички пияници и алкохолици бяха отначало само опиянени от
алкохола.
Преминаването от така нареченото умерено пиене към
проблематичното става също така и на обществени места и все
пак няма как да се предвиди и да се причисли към определен
тип хора.

Пиенето е забранено

Би било добре, ако всеки от нас може да намали 25% от своята
употреба на алкохол. Обаче ние трябва да помним, че има и

такива ситуации, в които пиенето на
алкохол е забранено:

при бременност;
при приемане на лекарства;
при специални заболявания;
за хора, които работят там,
където се изисква изключително
голямо внимание;
за децата и юношите;
за алкохолиците и проблемните
пияници.
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Аз, алкохолът и здравето

Да пазим и да се грижим за нашето
здраве и за здравето на нашите семейства
е същевременно задължение и право.
Трудно ще успеем да променим
качеството на нашия живот, ако не се
научим да предпазваме сами себе си и нашите близки.
За да направим това, за да си изберем стил на живот и действие
„здрави”, трябва да бъдем запознати и тогава съзнателни.
Съзнателността може да ни накара да се променим, а промяната
е нужна, за да отстраним нашите необмислени рискови
действия.
Желателно е да проверим нашата връзка с алкохола, за да
подобрим нашето здраве.

Скъпи приятелю, сега когато вече знаеш толкова много за
алкохола можеш сам да вземеш решение и да направиш твоя
разумен и свободен избор…
Ще откриеш, че алкохолът не е толкова важен в твоя живот.
Да живееш далеч от тази напитка е възможно, а  и по-малко
притеснително.
Опитай! Може би, така ще разбереш, че не е толкова трудно, но
най-вече ще успееш да видиш, че с промяната на някои от
твоите навици не може да не се подобри качеството на твоя
живот, на този на твоето семейство и на твоята общност.

Аз вече опитах и го направих. Повярвай, получи се!!!
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Часовникът на страданието на Исус има за цел да ни помага
да помним през часовете на деня и ноща всичко това, което
Христос направи за нас. Всичко каквото преживя от
последния ден на своето земно пътешествие, от
установяването на Евхаристията, чрез страданието и
смъртта до възкресението.
Тази молитва почва да се разпространява от четиринайсети
век, за да помогне на хората в съзерцаването на Исус.
Свети Павел от Кръста много е държал неговите събратя
пасионистите да бъдат винаги свързани с Разпнатия Христос,
Който със своите отворени ръце иска да прегърне всички
народи. “Да имат всички в сърцето си: обръщането на
грешниците, светостта на ближния си, освобождение на
душите от чистилището и затова да бъдат свързани със
страданието на Исус, с неговата смърт и неговото
възкресение”
Мария Магдалена Фрескобалди казваше на своите сестри да
имат постоянно съсредоточено внимание върху страданието
Исусово.
И други много светци размишляваха върху тази голяма тайна,
която води до обръщането на сърцето.
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НОЩНИТЕ ЧАСОВЕ

19.00 Исус измива краката на учениците си
20.00 Исус по време на вечеря, основава Евхаристията
21.00 Исус се моли в Гетсиманската градина
22.00 Исус в агония, в кървава пот
23.00 Исус приема целувката на Юда
24.00 Исус е наказан и заведен при Ана
01.00 Исус при първосвещеника Кайяфа
02.00 Исус е наклеветен
03.00 Исус е плют и удрян с плесници
04.00 Исус е отречен от Петър
05.00 Исус е ударен с плесница от слугата
06.00 Исус се явява пред съда на Пилат

ДНЕВНИТЕ ЧАСОВЕ

07.00 Исус е презрян от Ирод
08.00 Исус е бичуван
09.00 Исус е увенчан с трънен венец
10.00 Исус е съпоставян с Варава и е осъден на смърт
11.00 Исус е натоварен с тежък кръст и го прегръща за нас
12.00 Исус е съблечен и прикован на кръста
13.00 Исус прощава на добрия разбойник
14.00 Исус ни даде майка си като майка
15.00 Исус умира на кръста
16.00 Сърцето на Исус е прободено с копие
17.00 Исус снет от кръста и е в прегръдката на Майка си
18.00 Исус е положен в гроба
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Имало едно време един могъщ владетел. Знаел, че броя на
дните, които му оставали да живее, намалявал неумолимо.
Какво щяло да стане с неговата голяма и красива империя,
когато щял да бъде принуден да я изостави с всичките
неприятели, които я обкръжавали от всяка страна? Какво би
могъл да направи младият принц, онзи син, твърде млад и
неопитен, който му се родил, уви на стари години? Къде би
могъл да се приюти? Тези мисли мъчели стария крал, така че
един ден казал на принца: „Сине мой, аз няма да царувам още
дълго време и не зная това, което ще се случи след моята смърт.
Има много врагове около престола. Много се страхувам за
империята, която построих също и за тебе. Бих умрял спокоен,
ако знаех, че имаш едно сигурно убежище, което ще те пази в
случай на опасност. Затова те съветвам да тръгнеш по
царството и да издигнеш крепости във всички възможни
отдалечени места, по всички граници на страната.” Покорен,
младежът потеглил незабавно. Преброди цялата страна,
планини и долини и където намирал подходящо място,
построявал високи крепости - яки и внушителни. Крепостите се
появили в дълбочините на горите, в най-отдалечените долини,
по върховете на хълмовете, в пустините, по бреговете на реките
и по склоновете на планините.
След известно време младежът се върнал в двореца на краля
своя баща. Уморен, слаб, но удовлетворен, че е изпълнил
задачата, бързал да се яви пред баща си.
„И така, сине мой, как мина? Направи ли това, което ти бях
казал?-запитал го царят.
„Да, татко”-отговорил принца „По цялата страна се издигат
непревземаеми крепости: в пустините, по планините, в
дълбочината на горите” Ала старият цар, най-могъщият, който
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историята някога познавала, вместо да поздрави сина си за
всичките му усилия, клател глава като в плен на силна болка.
„Не това, сине мой, бях намислил аз. Трябва да се върнеш
обратно и да започнеш отначало. Крепостите, които ти си
построил, няма да те предпазят в случай на опасност. Ти ще
бъдеш самичък и няма да можеш да избягаш поради тези стени
и камъни от засадите и лъжите на твоите врагове. Ти, трябва да
си построиш убежища в сърцето на честни и добри хора.
Длъжен си да търсиш тези хора и да спечелиш тяхното доверие
и приятелство: само тогава ще знаеш къде да намериш утеха в
трудните мигове. Там, където човек има искрен приятел, там
намира покрив да се подслони.”
Принцът тръгна отново на път. Вече не през пустините,
стръмнините, дивите гори, а за да отиде при хората, всред тях,
за да построи убежища, както мислеше неговият баща, старият
цар, пълен с мъдрост. А това изисквало много повече усилия и
напрежение, но принцът никога не съжалил, защото когато след
известно време старият владетел умрял и оставил този свят,
младият принц нямал повече никакъв враг, от който да се
страхува.
Един ден, една млада жена получила една дузина рози с
бележка, която гласяла: „Един човек, който те обича”. Обаче
без подпис. Без да бъде омъжена, нейната мисъл се отправила
към мъжете в нейния живот: стари увлечения, нови познанства.
Или са били майка и татко? Някой колега от работа? Направила
един бърз списък на ум. Най-после телефонирала на една нейна
приятелка, за да и помогне да разкрие тайната. Една фраза на
приятелката направи така, че внезапно да й хрумне една идея.
„ Кажи, ти ли си ми изпратила цветята?” „ Да.”
„ Защо?” „Защото последния път, когато сме разговаряли, беше
в лошо настроение. Желаех да прекараш един ден, мислейки за
всички хора, които те обичат.”

А, ти, колко крепости си издигнал днес?

Сестра Терезита
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Всички заедно искаме да изживеем тайната
на Страданието, Смъртта и Възкресението

на Нашия Господ Исус Христос

НЕДЕЛЯ, 1 АПРИЛ, 10.00 ч.
Връбница

СРЯДА, 4 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, 5 АПРИЛ, 18.00 ч.
Литургия за Тайната Вечеря

Литургията продължава с обожаването на
Пресветото Тайнство на Евхаристия

ПЕТЪК, 6 АПРИЛ, 18.00 ч.
Честване Страданието Господне

След тази Литургия ще имаме Тържествен Кръстен Път

СЪБОТА, 7 АПРИЛ, 23.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светата нощ)

ИСУС ВЪЗКРЪСНА

НЕДЕЛЯ, 8 АПРИЛ, 10.00 ч.
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (през светия ден)

НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА


