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Проблемът е много сериозен! Навреме ли сме или
вече е късно? Все повече се говори и навсякъде, но достатъчно
ли е само да се говори? По каква тема ли? Ето я: светът нашия
дом. Замърсяването на въздуха и на природата вече е стигнало
до едно положение, което е много опасно и е почти на
границата. Изглежда че изведнъж човечеството се събужда от
един сън и се намира в един кошмар. Най-лошото обаче е че
множеството още не се усеща напълно за това, което става или
и да се сети мисли, че няма за какво да се притесняваме
толкова, или че тези проблеми не можем да ги решим ние,
защото са глобални. Обаче във всеки от нас има една голяма
част вина породена от нашия егоизъм, мислейки си: това ще
стане след векове, и тогава не е нужно да направя нещо, дори и
да вдигнем глас, да поискаме закони от управителите от всички
държави по тази тема. Защото, преди всичко тези векове не са
толкова далеч от нас, и второ, колкото  да бъде още далеч тази
опасност, не можем да не мислим за бъдещите поколения и как
ще им оставим този свят. Ще ни бъдат ли благодарни нашите
деца, когато разберат какъв свят ще им оставим?
Преценяваме ли сериозно че и по тази тема можем да
извършим дела, които направо са грехове, от които трябва да
избягаме, за които трябва да се борим, и за които трябва да се
изповядваме?
Какво е нашето внимание към природата, как я спазваме, как се
грижим за нея, какво правим, за да има правилни закони?
Например разделяме ли вкъщи хартия, пластмасови отпадъци,
стъклени бутилки и т.н.? Хвърляме ли в контейнерите или в
кошчетата боклука дори и една хартийка от бонбон или я
хвърляме на улицата? Това са само малки неща, но те
сформират културата за чистотата, културата за опазването на
нашата планета. Нормално е че проблемите са много по-големи
от колкото една хартийка от бонбон и това го разбрахме още по
-добре чрез документалния филм, който гледахме заедно в
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енорията на 20 април. Също го видяхме в рисунките на децата,
които на 19 април ни показаха тяхното желание за един по-чист
свят.
Всичко това до датата избрана за различни инициативи и
събития изпълнени в много градове от 144 Държави за
световния “ден на Земята” на 21 април.
Но чрез тези страници искам да си задавам един сериозен
въпрос: ние християните какво мнение имаме по тази тема и
какви примери даваме, и как нашите дела показват нашата
любов за тази Земя, която Бог ни дари като наш дом?
Преди пет години в една епархиина лагер-школа, бяха
предложени 5 различни семинара от които 120-те младежи,
които участваха, можеха да избират един от тях. Аз предложих
темата екология: само един младеж се записа на този семинар!
Обаче темата за екологията е тема много важна, свързана с
християнския морал и за която Църквата отделя доста
внимание. В Катехизиса на Католическата Църква (2415) пише
тези думи, и ви каня да прочетете сами и предишните и
следващите точки: “Седмата заповед изисква цялостно
уважение към Сътворението. Животните, а също и
растенията и неодушевените творения, са естествено
предназначени за общото благо на миналото, настоящото и
бъдещото човечество. Ползването на минерални ресурси,
растителни и животински продукти от вселената не може да
бъде отделено от спазването на моралните изисквания.
Дареното от Създателя на човека господство над неживите и
живите творения не е абсолютно. То се измерва с грижата за
качеството на живота на ближния, включително и на идните
поколения. То изисква религиозно уважение към целостта на
сътворението”.
Цялото сътворение е наследство на всички хора и на всички
поколения, в минало, сегашно и бъдеще, което ние трябва да
опазваме: то е един дар от Бога, който получихме от нашите
бащи и ще го оставим на нашите деца и за което
Св. Франциск от Асизи през тринайсети век пишеше
“Хвален бъди, във всички твои твари,
най-вече с господаря наш, брата Слънце,
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чрез който Ти ни даваш светлината на деня.
А Слънцето красиво е и пръскащо огромен блясък;
и за теб, Всевишни, то ни носи знак…
Хвален бъди, Господи, и за сестрицата Вода,
която от полза е голяма - смирена,
драгоценна и чиста…
Хвален бъди, Господи, за сестрата наша, майката Земя,
която издържа ни и управлява,
раждайки различни плодове,
в зеленина и чудни пъстроцветия…”

И ние също можем да пеем този химн нали?
Отец Валтер Горра

ЮБИЛЕЙ
По случай стогодишния
юбилей на органа (1908-
2008) на 17 юни от 18.00
концерт за орган и църковен
хор.
Всички сте поканени на това
събитие.

25-26 април дойдоха на посешение в Русе няколко
провинциалки  от Конгрегацията на Пасионистките (на

снимката от ляво на дясно:
с.Ева (провинциалка за
Полша, Белгия, Франция,
Белорусия, южна България),
с.Даниела (съветник на
генералката), с.Анна Мария
(северна Италия, Танзания,
Нигерия), с.Изабел
(Испания, Португалия), с.
Мария Сабатина (южна
Италия, северна България).
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Тази тема събра в събота на 19 април, деца от
целия град. Въоръжени с моливи, четки, и бои
те се обединиха чрез рисуване да покажат на всички възрастни,
какво сме убили в майката природа и как трябва да изглежда
светът около нас. В продължение на два часа децата твориха с
много оригиналност, новаторство и талант те пристъпили към
задачата. Показаха и на нас възрастните, че не всяко човешко
творение е полезно. В техните рисунки присъстваха огромни
пушещи комини причинители на замърсяване на въздуха. Със
своите работи децата показаха, че добре са запознати с
проблемите на околната среда, а със своя талант те изразиха
позиция по въпроса.
Благодарим Ви деца.

Даниела Федева

На корицата рисунката на
Стефани Анатолиева

Стоянова (1-то място),
Ивета Миленова Трифонова в

дясно (2-то място), долу
Ралица Николаева Димитрова

и Джансън Мехмедова
Сюлейманова (3-то място).
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Мили енориаши, ние сме създадени за Бога и
единствено в Него намираме върховното
блаженство, за което непрестанно копнее сърцето ни. Нищо
друго извън Бога не може да ощастливи душата ни! Дайте на
човека всичко, каквото пожелае. Той ще му се радва известно
време, но след това ще стане равнодушен към него,
почувствувал, че нещо друго, много по-възвишено, му липсва.
Не е ли тъй и с детето, което се радва на всяка нова играчка,
докато огладнее? Тогава захвърля играчката и търси хляб.
Някакъв неизкореним вътрешен глад за правда, радост и мир в
Светия Дух (Рим 14,17) мъчи душата ни и не ни дава мира и
сред най-шумните удоволствия на живота и сред най-завидните
постижения в света!
Тоя благословен глад е глад за Бога. Единственият Гост, Който
може да ощастливи душата ни, е Бог. А щом Бог е върховното
наше блаженство и най-висшето наше добро, явно е, че онова
нещо, което ни препречва пътя към Бога, трябва да е най-
голямото зло за нас. А такова зло е грехът.
Няма, няма за човека по-голямо зло от греха! Той погубва
тялото и душата. Той вгорчава тукашния и вечния живот. Той
причинява раздорите в семействата, кавгите между съседите,
недоразуменията между роднините. Той запалва огъня на
злобата между хората. Той възгордява душата и я ожесточава.
Той трови със завист сърцето. Той изпъжда от гърдите светите
чувства и поканва демоните да се настанят там. Той ни откъсва
от Бога. Той угася всичко светло в сърцата ни. Той ни учи на
лъжа, чревоугодие, егоизъм и сребролюбие. Той ни кара да
злословим за ближните си и да ги осъждаме. Той подтиква
ръката ни към кражба. Той ни изпълва с гняв и ярост. Той ни
шепне да отмъстим. Той върши всички безчинства, злодеяния,
престъпления. Той причинява всички болести, страдания,
неправди, насилия, кръвопролития и войни.
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Както болестите на тялото могат да бъдат външни (видими) и
вътрешни (скрити), тъй и греховете, като болести на душата,
могат да бъдат видими и невидими. Ние често се успокояваме с
това, че можем да скрием от очите на околните греховните рани
на душата си. Минаваме за добри и порядъчни хора. Но от Бога
нищо не можем да скрием. Неговите очи са по-светли от
слънцето и проникват навсякъде.
Краят на греха е окончателното скъсване с Бога. И понеже Бог е
щастието на човешкото сърце, скъсването с Бога е лишение от
това щастие или вечна мъка. Адам, бащата на вселената, знаел
сладостта на Божията любов и затова, когато бил изгонен от рая
заради сторения грях и се лишил от тази сладост, горко страдал
и с велико ридание огласял земята. Душата му се терзаела:
„Любимия Бог оскърбих”. Не толкова за рая и неговата красота
скърбял Адам, колкото за това, че се лишил от Божията любов,
която всяка минута ненаситно влече душата към Бога. След
изгонването му от рая душата на Адам заболяла и много сълзи
пролял той от скръб. Така всяка душа, познала Господа, тъгува
по Него и говори: „Къде си, Господи? Къде си, моя Светлина?
Защо скри лицето Си от мен, и душата ми дълго не Те открива
и страда, и сълзи пролива по Теб?”
Ако си представим едни везни и на едното блюдо поставим
човешките грехове, а на другото светостта на всички светли
духове на небето и на всички праведници живели на земята, то
всичката святост на небесата и земята не би могла да повдигне
блюдото на човешката греховност. Само Божията сила може да
го повдигне. Затуй Бог прати на земята Своя Единороден Син,
Който да изкупи със Своята голготска жертва човешкия грях.
Оттогава всички грехове на всички човеци от всички времена
могат да бъдат простени, стига да се принесе покаяние за тях.
Оттогава няма грях, който да тегне повече от тежестта на
Божието милосърдие. “Бог толкоз обикна света, че отдаде своя
Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а
да има живот вечен.” “Ето Агнецът Божий, Който взима върху
Си греха на света.”
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Тайнство Изповед с пълно право може да се
нарече “забравено лекарство”. Всеки един от нас е заразен от
смъртоносната болест, наречена грях. А може да се излекува от
тая болест! Лекарството е дадено! При това то е чудотворно!
Щом го вземеш оздравяваш!
“За какво да умирате вие, доме Израилев?” вика със скръб св.
пророк Иезекиил. За какво да умирате в греховете си вие,
християни? вика с още по-голяма скръб към нас нашият
Изкупител Исус Христос. Нима няма за вас избавление от
смъртта? Защо да радвате врага на своето спасение - сатаната?
Нима Аз не установих в Църквата Си всемогъщото покаяние?
“Не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът
от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите
лоши пътища!” (Иез 33,11).
И тъй, всемогъществото на Господа може да прощава
човешките грехове. Но вижте колко е „непостижимо” Божието
милосърдие! Бог е дал Своята власт за прощаване греховете на
човеци - на апостолите и техните приемници в лицето на
епископите и свещениците! Защо е постъпил Бог така, защо на
човеци? За да направи покаянието, а следователно и
прощаването на греховете още по-близко, още по-достъпно,
още по-лесно! “Приемете Духа Светаго. На които простите
греховете, на тях ще се простят; на които задържите, ще се
задържат.” (Иоан.20,22-23). “Каквото свържете на земята, ще
бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще
бъде развързано на небето.” (Матей 18,18).
Грехът е едно велико зло, а лекуването му, устроено от Исуса
Христа, се оказва толкова леко! Това е просто невероятно!...
Както на десетимата прокажени Исус Христос казал: “Идете,
покажете се на свещениците” (Лука 17,14) и те, като отишли, се
очистили, тъй и на нас грешните Той като че ли говори: “Вие
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17 март 2008 Ани Петрова Стефанова

05 май 2008 Стоян Иванов Тошков

сте болни от духовна проказа?! Не се бойте! Ще се очистите!
Изпълнете само това: идете, покажете се на свещениците!”
Библия ни разказва, че военачалникът на сирийската войска
Нееман страдал от проказа. Като чул, че в Израилската земя
има един Божий пророк Елисей, който може да го излекува, той
отишъл с много слуги и подаръци при него и спрял пред
вратите му. Светият пророк не излязъл да го посрещне, а
пратил да му кажат: “Иди, окъпи се седем пъти в Йордан, и
тялото ти ще се обнови, и ще бъдеш чист.” (4Цар 5,10).
Разсърдил се Нееман, като чул тия думи, и рекъл: “Аз мислех,
че пророкът ще излезе сам, ще призове името на Господа, своя
Бог, ще си тури ръката на болното място и ще снеме проказата.
А той ме праща да се окъпя в река Йордан! Нима ние нямаме в
Сирия по-добри реки?” И си тръгнал ядосан. Но слугите му се
приближили до него и му казали: “Господарю, да ти беше казал
пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш? А сега ти
предлага само да се окъпеш. Нима туй лесно нещо няма да
изпълниш?” Нееман послушал слугите си, потопил се в Йордан
седем пъти, и тялото му се очистило и обновило като тяло на
малко дете.
Колко страшна болест е проказата! А колко лесно Божият
пророк Елисей я очистил! По същия лесен начин става
лекуването на най-страшната болест - греха! Потопи се във
вълните на дълбокото разкаяние, и Божията благодат ще те
очисти от всеки грях!

Емилия Големанова
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Както вече знаете отдавна има в епархията Детска
група (5 до 12 години) и Младежка група (над 16), но от две
години вече има и Юношеска група (13-16 години), на която за
първи път участвахме ние по-големи деца на 4 април в Плевен.
Първата ни среща беше много интересна, забавна и поучителна.
Разсъждавахме върху много различни неща, но темата беше:
„Кой си ти Господине?”.
Може би всеки един от Вас се е питал това, но има малки неща
които ни показват, че има някой който ни помага и ни
напътства към правилният път, дори и да не го виждаме .
Друга тема беше:”Кое бихме предпочели материалните или
нематериалните блага”.
Тази тема беше под формата на игра. Бяха ни дадени
(фалшиви!) банкноти от 100, 50, 20, 10 и 5 лева. С тях можехме
да купуваме компютри, игри, дрехи, а от другата Надежда,
Обич, Молитва и други важни за всеки духовен човек неща. В
краят на играта установихме, че сме дали 2000 лева повече за
нематериалното. Може би това ни показа че не компютрите,
GSMи, и други материални блага са важни за човека.
Важни са духовните ценности. Те са безценни.

Николай Станков
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На 23 март бяха кръстени:

Виктор
Цонев

Василена
Стоянова

Росица
Петрова

На 25 март беше кръстена: Лидия Цанева
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На 13 април т.г., ние, енориашите станахме
очевидци на поредната от многобройните
прекрасни инициативи в нашата енория - една
чудесна изложба. Подбраните снимки, народни носии,
ръкоделия, книжни издания и други експонати постепенно ни
въвеждат в далечното, от преди близо сто години и по-близко
минало за живота, традициите, бита и дейността в някои от
енориите на Никополската епархия - Русе, Драгомирово, Ореш,
Белене, Бърдарски Геран и други. Впечатляващи са красивите
народни носии от Ореш и Бърдарски Геран, с които видяхме
облечени две наши познати жени в младите ни години и
запечатани в снимки.
Голям интерес представляват още престилки, възглавници,
карета, кърпи за главата, чанти, цървули, стари описанията от
отделни райони, снимки…
Заслужават благодарност и похвала както нашите духовни
водачи от енорията, така и всички, които проявиха голямо
старание и амбиция в издирването и набавянето на тези
материали и предмети, без които естествено не би се
реализирала тази изложба. Тя е интересна и полезна за всички
нас, представляваща един свое образен мост от миналото към
настоящето. Тя ни учи да пазим спомена и традициите на
нашите предци в областта на духовния, религиозен и светски
живот, които да се предават от поколение на поколение и да
черпим опит и поука от тях.

Маргерита Пейчева
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От средата на месец Януари, в нашата църква започнаха
работите за  възстановяване на стените, които поради влагата и
с годините се разрушиха и изгубиха цветовете си. Нужно беше
да започнем тези работи за да не изоставим дома Господен.
Работите ще продължат дълго време, защото това е фина
работа, която не изисква бързина, която е срам за майстора!
Потърсихме начин да не пречим за ползването на нашата
църква за служенето на литургии, и мисля че успяхме в това.
Нормално е, и особено през няколко периода в църквата да има
прах и ще има, но благодаря на много хора, че се решава този
проблем. От януари до март всяка събота по групи от 4-5
човека църквата беше почиствана за да намерят хората в неделя
всичко в ред за литургията. За да се реализира това нещо около
40 души се включиха в тази работа. Още един път благодаря на
тази общност, която всеки път когато има нужда от помощ не
само не се отказва, но поема веднага пълна отговорност.
В момента възстановяването е на ниво рисуване и така няма
много прах, но скоро пак ще има нужда от вашата помощ...
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Когато преди няколко седмици дойдоха пет сестри пасионистки
от Италия, Полша, Испания на посещение в Русе много са били
впечатлени от начина, по който нашата общност участва на
Светата Евхаристия, изживеейки я със голямо уважение,
включително в молитвата и в песните, които се отправят в един
глас. Не е за първи път, че хората, които влизат в нашата
църква да остават с това впечатление. Затова много се радвам,
защото това е един голям знак за духовния път, който всички
заедно сме пребродили. И точно имайки предвид тази радост,
искам да направим заедно още няколко стъпки, предоставяйки
на вашето внимание няколко ситуации и поведения, които
можем още да подобрим. С помощта от всеки от нас ще успеем,
спазвайки още няколко простички поведения и научавайки ги с
търпение и с любов всички онези, които още не ги познават.
Казах с търпение и любов, без да се правим на “професори” за
другите, за да не ги прогоним, но да бъдем скромни братя и
сестри, които, преди всичко с добрия си пример коригират
постъпките им, когато са неправилни.
“Домът Ми дом за молитва ще се нарече"
Колкото повече всички заедно създаваме една среда за молитва,
толкова повече ще бъде приятно за всеки от нас и за всички
други влизането в църквата, за която Исус каза “Домът Ми дом
за молитва ще се нарече”. Това изречение, което се намира в
Стария Завет, Исус го използва за да направи забележка на
онези, които превърнаха от храма в пазар.
След като разбрахме това, което Исус искаше да каже да видим
как трябва да се задържим в църквата, независимо дали сме
сами или с 1 човек, или 10 или 100 души; независимо дали сме
в тази или в друга църква; независимо по каква причина сме
там (дали за Литургия, или като туристи или за един сакрален
концерт или за я почистим или…).
Църквата е винаги “дом за молитва”, във всеки миг и няма
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момент, в който не е така.
Истинското Присъствие на Исус във всяка църква
Почти във всяка религия се определя особено място, където
вярващите могат да излязат от хаоса на всекидневието, за да
имат своя разговор с Бога, това, което ние наричаме молитва.
Почти за всяка религия това е място, където всички вярващи
могат да се уединят за да станат един глас и едно ухо. Почти за
всяка религия това е място, където Бог има Своя специален дом
тук на земята, където Неговото присъствие е по-силно, където
Той се явява със Своя Дух.
Но ако това, което казах е вярно почти за всички религии за нас
е още по-вярно. Присъствието на Бог в църквите не е само
духовно, но може да кажем, че е и материално, в смисъл, че има
във всяка църква истинско
присъствие на нашия Господ със
Своето Пресвето Тяло:
Евхаристията. Тялото Христово
(Причастието) се пази във всяка
църква в дарохранителница
(табернакулум).
До всяка дарохранителница има
една червена лампа или свещ
която свети постоянно, през деня и през нощта. Първата и най-
важната нейна задача не е да показва къде се намира
дарохранителницата, но е че тя символизира присъствието на
всички вярващи до своя Спасител, дори и когато църквата е
празна, и дори през нощта. Можем така да кажем че ние сме
постоянно духовно във всички църкви по света близо до нашия
Исус, както бяхме също онзи Петък заедно до Исус, докато Той
даваше живота Си за нас. Ясно е сега, че когато влизаме в една
църква (каквато и да е причината, дали за Литургия или като
туристи или по друг повод), първото нашето обръщане и
внимание е към Онзи, Който в Църквата е домакин: Исус.
Тогава ще търсим къде е дарохранителницата и ще коленичим с
голямо уважение и внимание: това е нашия първи поздрав към
Него, когато влизаме в Неговия дом.
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Добре е и когато ще заемаме място на една пейка, още преди да
седнем, да коленичим за необходимото време за един по-дълъг
поздрав.
Ето тогава няколко “заповеди-съвети”, които ще ни помогнат
да не се разсейваме, да не пречим на другите и особено да
бъдем добри гостоприемни за всеки, който влиза в църквата:

Започваме с това, което е точността за
литургията: не е добре само за нас да
пристигнем на време, но по този начин не
пречим и на другите.

В църквата не е добре да влизаме с дъвки или ц
бонбони в устата (и да не забравим, че преди
литургията трябва да спазваме поне един час пост
от пиене и ядене, за да приемем Светото
Причастие!).

Колкото можем да не говорим в църквата по-добре е (и не само
през времето на литургиите). Ако нещо трябва да
кажем, важно и свързано с това, което се изживява в
момента в църква, да бъде много тихо и само с малко
думи. Да избягваме дълги разговори,  говоренето на
висок глас, разговорите, които нямат нищо общо с

това, което се върши в църквата.

Дори и когато влизаме в църквата можем да
поздравим хората с една усмивка или с един знак с
глава без да бъде нужно на момента да им
разказваме станалото през изминалата седмица.

Вече много хора имат мобилни телефони, но не
заради това трябва всички да чуем различните
мелодии когато те звънят. Тогава много е добре да
ги изключим още преди да влезем в църквата
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В църквата също не е хубаво за мъжете (малки или
големи) да носят шапка на главата.

Особено зимно време, когато работи в
църквата парното да затваряме вратата на
антрето. Ще бъде по-приятно за всички

Да се погледнем в огледалото, преди да излезем от
къщи, за да знаем дали нашето облекло е
подходящо за църквата: подредени, чисти и без
голи рамене и къси панталони или поли над
коляното.

Не е лошо да внимаваме също когато влизаме в
църквата с пластмасови чанти и започнем да ровим
вътре, за да търсим нещо и вдигаме този неприятен
шум, който много пречи. Не е ли по-
добре да извадим това, което трябва
предварително, още преди да влезем?

Чадърите… мокри, сложени
тука или там в църквата... отворени понякога дори и
над пейките. Ако стигнем на време можем да ги
оставим в стаите на енорията и да ги вземем преди
да си тръгнем.

Една тема много важна, за която няма да
ползвам деликатни думи, но направо
атакувам центъра на проблема: никой не е
собственик на едно място, на една пейка, и
никой тогава няма право да изгонва хората
от пейките, за да сяда той. Колкото и да сме
свикнали с едно място, дори и от 100
години, ако то е заето, да си потърсим друго.

За този брой е достатъчно, ще продължим в следващия...
Отец Валтер Горра
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Играха, веселиха се, разхождаха се… но и
учиха. Децата на катехизис на две групи от
неделния катехизис, са били от 28 до 30
април и от 1 до 3 май в една база в
Николово заедно с катехистите си, сестра
Йола и отец Валтер. Първата група за да се
приготви за първата изповед, която ще
бъде в месец юни, втората за да се научи по-дълбоко как се
чете Библията, размишлявайки върху нея. Децата бяха добри

като... деца. Сериозно взеха участие
в срещите и успяха да играят
всички заедно, да си помагат
помежду си и да отнесат със себе си
хубави спомени за тези дни, които
изкараха заедно.
Нека всички ние да ги
придружаваме в техния духовен
път.
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В един изгубен край на земята, в най-гъстата
част на вековната гора, имало една
стълбичка. Била една обикновена, подвижна,
от старо, отлежало и износено дърво. Била обкръжена от ели,
листокапни борики, брези. Великолепни дървета. Там в средата
изглеждала наистина съвсем жалка. Дърварите, които работели
в гората , един ден стигнали до там. Погледнали стълбата с
недоумение: “Ама какво е това нещо?”- възкликнал единия. “Не
става дори за горене”- казал един друг. Един от тях хванал
брадвата и я повалил с два точни удара. Паднала долу в един
миг. Било наистина дребна работа. Дърварите се отдалечили,
подсмихвайки се. Ала това била стълбата, по която всяка вечер
се покатервало малкото човече, което запалвало звездите. От
онази нощ небето над гората останало без звезди.
Има също една стълба вътре в теб-дълбоко в душата ти.
Сравнена с многото неща, които ти се  дават всеки ден, е едно
нищо. Но е стълбата, която служи, за да се изкачиш, за да
запалиш звездите на твоето небе.
Казва се молитва!

Сестра Терезита


