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Готови ли сме? Скоро започва!
Мотото и логото са избрани: вече ги прочетохте и видяхте на
корицата на този бюлетин.
Програмата за най-важните събития по време на този юбилей е
готова, други идеи ще я обогатяват допълнително през година.
Мотото ни показва посоката, по която да вървим.
Всяка юбилейна година е Божа благодат, за да растем във
Вярата, Надеждата и Любовта.
Почти всичко е готово! От сега нататък зависи само от нас!
Ще бъде една година с културни събития, със спортни
турнири, с гости и т.н., но най-важното е, че ще има духовни
моменти.
Ако някой ме пита, какво очаквам от този юбилей, мога да
отговоря: преди всичко да осъзнаем нашата истинска същност,
това което сме.
За да го достигнем трябва да чувстваме силно вярата в Бог Светата Троица - и да осъзнаем плодовете от Неговите дела
насочени към цялата вселена и особено към човека.
Вярата в съществуването на Бог, не е достатъчна, ако Неговото
съществуване не е обвързано с моя живот. Много известни
философи “учат”, че съществува “един бог” и дори е творец, но
той вече е забравил за нас.
Ние обаче вярваме, че чрез своето Откровение, “поради
преизобилието на Своето милосърдие, невидимият Бог се
обръща към хората като към Свои приятели и разговаря с тях,
за да ги подбуди да влязат в съобщност с Него и да ги приеме
в тази съобщност" (Втори Ватикански Събор, Dei Verbum, 2).
Единственият достоен отклик на тази подбуда е вярата.
Вярата е преди всичко лично приобщаване на човека към
Бога; в същото време тя е и неразделно и свободно съгласие
с цялата истина, която Бог ни открива. Тя е лично
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присъединяване към Бога и съгласие с истината, която Той
открива на хората.
За християнина вярата в Бога е неразделно свързана с вярата в
Този, Когото Той изпрати, „Своя възлюбен Син”, в Когото Той
вложи цялото си благоволение и не може да се вярва в Исуса
Христа без участието на Светия Дух. Само Светият Дух открива
на хората кой е Исус.
След вярата в Светата Троица, ние трябва да стигнем до
следващото ниво – осъзнаване на собствената си същност. Исус
когато ни учи на молитва, ни казва да се обърнем към Бога с
думите “Отче наш” защото “А на всички ония, които Го
приеха, - на вярващите в Неговото име, - даде възможност да
станат чеда Божии” (Йоан 1,12). Свети Павел Апостол ни
обяснява: “А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви
Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч, Отче! Затова
не си вече роб, а син; ако пък си син, то си и наследник Божий
чрез Исуса Христа.” (Гал 4,6-7). И още: “Всички, водени от
Духа Божий, са синове Божии; защото вие не приехте духа на
робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на
осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче! Самият Дух
свидетелства на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък
сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а
сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да
се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на
сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще
се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето
на синовете Божии, защото тварите се покориха на суетата не
доброволно, а по волята на Оногова, Който ги покори, с
надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството
на тлението при славното освобождение на синовете
Божии.” (Рим 8,14-21).
Тази година е нашия юбилей, юбилея на нашата енория.
Да се приготвим добре за да го изживеем с Божията благодат!
Отец Валтер Горра
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“Господи, научи ни да се молим” (Лк 11,1): с
тези думи учениците се обръщат към Исус. Те,
които живеят до Него и често го виждат да се
осамотява в тихи места и да влиза в дълбока
молитва към Отца Му, разбират важността на тези моменти.
Как да се молим? “Господи, научи ни да се молим”!
Често правим от молитвата само едно повторение на клишета,
които губят духа си!
Понякога самата молитва “Отче наш” казваме без да отдаваме
внимание и душа, за да стане молитва. Да, така е! Защото
молитвата става молитва, когато е жива, когато “Отче наш”
означава, че ние се чувстваме наистина Негови чеда; “да бъде
волята Ти” - ние сме готови да извършим Божата воля; “да
дойде Царството Ти” - с живота си искаме да съградим тук на
земята един нов свят в името на Христа; “прости ни както ние
прощаваме на нашите длъжници”! Така можем да
продължаваме и нататък...
Това е жива молитва!
Молитвата е разговор между мен и Бог. Аз, сътворен, и Бог,
Създател.
Разговорът е формиран от различни моменти първо аз казвам
нещо и след това в тишината чувам отговор от другата страна.
Молитвата обхваща цялата личност от ума до душата и дори
цялото тяло.
Това, което е най-важно, е че молитвата полека лека се
превръща в ежедневие, в самия живот, т.е. става дело.
По този начин няма разлика между това в което вярвам, това
което моля и това, което върша.
Една молитва, която не се превръща в решение за човека, е
празна, дори не е молитва. Решение за обръщане. Когато човек
търси съвет от други, ако наистина го иска, слуша това което
му е казано и го изпълнява, защото има доверие в другия.
Има и друго! Когато двама се обичат могат да стоят един до
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друг за много дълго време, часове; разказват си различни неща,
слушат с много внимание това, което другия казва; в тишината
се гледат в очите и се обичат. И любовта расте. И за никой от
двамата това не е тежко или скучно.
Ако в молитвата не намираме равновесие, нещо не е наред.
Молитвите са моменти, които изживяваме с голяма радост,
спокойствие, мир в душата си, изцяло погълнати.
Света Тереза от Детенцето Исус казва: “За мене молитвата е
порив на сърцето, тя е чист поглед, насочен към небето, тя е
вик на благодарност и любов в изпитанието и в радостта”.
Наистина така е: да не правим от молитвата само искане за
нещо!
Трябва да растем в молитвата, да се научим да се молим:
“Господи, научи ни да се молим”!
Голяма е тайната на вярата. Тази тайна изисква верните да
вярват в нея, да я честват, да чувстват чрез нея лична връзка с
Живия и Истински Бог. Тази връзка е молитвата.
Откъде тръгваме, когато се молим?
От висотата на нашата гордост и на нашата воля или “от дън
душа”: (Пс 129,1) на едно смирено и съкрушено сърце?
Смирението е основата на молитвата: смирението е
предразположение, за да получим безвъзмездно дара на
молитвата.
Защото молитвата е дар от Бога!
Дали човек забравя своя Създател, или се крие далеч от
Неговото Лице, дали той тича след идолите си, или обвинява
божеството, че го е изоставило, Живият и Истинският Бог зове
неуморно всеки човек на тайнствена среща чрез молитвата.
Това действие на любовта на Бога, Който е верен, е винаги
първо в молитвата, действието на човека е винаги отговор.
Както Бог се открива постепенно на човека и открива човека на
самия него, молитвата се явява взаимен призив. Чрез думите и
делата това събитие обвързва сърцето. То се разкрива през
цялата история на Спасението.
Искате ли да направим още една стъпка напред, стъпка
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необходима за молитвата?
Молитвата е благодарност към Онзи, Който признаваме като
наш Бог, наш Господ, Изкупител и Спасител. Ако не го
признаваме, няма смисъл нашата молитва, защото ще бъде
празна, поради факта, че се обръщаме към “някой”, който не
съществува или “който” нищо не може да извърши! Този
“някой” е създаден от нашата фантазия! Често не знаем да
молим, защото нашата вяра е слаба.
Ето с какви думи свети Августин се обръща към Бог:
“Как си ни обикнал, Отче благи, Който и собствения Си Син не
пощади, а Го отдаде за нас, нечестивите! Как си ни обикнал Ти
нас, за които Исус, “бидейки в образ Божи, не счете за
похищение да бъде равен на Тебе, но понизи Себе Си, бидейки
послушен дори до смърт, и то смърт кръстна” (Фил 2,6.8),
единствен Той “свободен между мъртвите” (Пс 87,6), “имащ
власт да даде душата Си - и имащ власт пак да я приеме” (Йо
10,18), пред Тебе заради нас победител и приношение - и затова
победител, защото е приношение, заради нас пред Тебе жрец и
жертва - и затова жрец, защото е жертва: Той от роби ни
превърна в синове Твои чрез раждането Си от Тебе, чрез
служенето Си на нас. С право е силна надеждата ми в Него, че
ще изцелиш всички недъзи мои чрез Този, “Който е и отдясно
на Тебе, Който и ходатайства за нас” (Рим 8,34). Много са
недъзите ми и големи са те, много и големи: но още по-голяма е
силата на Твоето лечение. А можехме да си помислим, че
Словото Ти е далеч от нас и не се свързва с човека, и можехме
да се отчаем, ако То не беше станало плът и не беше живяло
между нас. Уплашен от греховете си и от бремето на
нещастието свое, премислях аз в сърцето си и обмислях да
побягна в пустошта. Но Ти ме възпря и ме укрепи, казвайки:
“Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе
си, а за Оногова, Който умря за тях” (2Кор 5,15). Ето, Господи,
на Тебе възлагам грижата си, за да живея, и ще видя чудесата на
Твоя закон. Ти познаваш незнанието ми и безсилието ми: научи
ме, изцели ме. Твоят Син, “в Когото са скрити всички на
премъдростта и на знанието” (Кол 2,3), ме изкупи с кръвта си.
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Няма да ме угнетят горделивите, понеже познавам своя откуп:
него ям и пия, и раздавам, и аз, беднякът, жадувам на него да се
наситя сред другите, които ядат и от него се насищат. “И ще
хвалят Господа ония, които Го търсят” (Пс 21,27)”.
Християнската молитва тръгва от нашата съзнателност, че Бог е
любов!
Исус се уединява често, предимно през нощта, на самотни
места, в планината, за да се моли. Той носи хората в молитвата
Си. От Христос, от времето на Неговото служение,
евангелистите са запазили две напълно ясни молитви. И всяка
започва с благодарение. Когато Исус се моли, Той учи и нас да
се молим.
Молитвата не се състои в думите: “Господи, Господи”, а в
подготовката на сърцето си, за да изпълняваме волята на Отца.
Искаме ли да се научим да се молим?
Ще има тази възможност, благодарение на отец Яцек и група от
неговата енория от Варна, които ще водят
“Училище за Молитва”
от петък, 25 септември (за един час от 18.00ч)
в събота 26 септември (целия ден)
в неделя, 27 септември (още един час след Светата
Евхаристия)
Могат да участват всички желаещи на възраст над 16 години.
Онези, които искат да участват, трябва да присъстват от
началото до края на трите дни!
Отец Валтер Горра
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От този брой “Заедно” искаме да
започнем да публикуваме страници от
книгата на А. Гаспарини “Учителю,
научи ни да се молим”. С това целим да
намерим помощ за да се научим да
прекараме нашето време с Исус, да
умеем да гледаме с Неговите очи и да бие в нас Неговото
сърце. Папа Бенедикт XVI пише: “Оставете се Исус да ви
погледне в очите, за да расте желанието ви да видите
светлината, да усетите сладостта на Истината”, и още
“...най-важното качество на личността на един човек се
състои в това да открие своето призвание, започвайки от Бог,
в тази дълбока размяна на погледи, която променя живота...”.
Молитвата е велик дар, който изисква много от нас. Тя не се
състои в заучаването на определени фрази: молитвата е
живот. Не е достатъчно да теоретизираме върху молитвата,
трябва да полагаме усилия да се молим. Книгата е разделена
на четири части: значението на молитвата; молитвата
изразена чрез думи; молитвата като слушане; молитвата на
сърцето.
Днес няма нищо по-належащо от това. Молитвата е от първа
необходимост и за младежи, и за възрастни.
Нека Божията Майка подкрепя вашата смелост и
постоянство!
ЗНАЧЕНИЕТО НА МОЛИТВАТА
1. НУЖДАТА ОТ МОЛИТВА
„Бдете и се молете, за да не изпаднете в изкушение. Духът е
бодър, но тялото – немощно” (Мт 26,41)
Исус говори много за молитвата.
Исус говори за молитвата с думи и факти. Почти всяка
страница от Евангелието е урок по молитва. Можем да кажем,
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че всяка среща на мъж или жена с Исус е един урок по молитва.
Исус ни е обещал, че Бог ще отговори на всяка наша молба,
изречена с вяра: целият негов живот е доказателство, че е така.
Исус отговаря винаги, включително и като върши чудеса, на
човека, който се обръща към него и го призовава с вяра. Прави
това дори за езичниците: за йерихонския слепец, за стотника, за
жената хананейка, за Йаир, за жената страдаща от
кръвотечение, за Марта, сестрата на Лазар, за вдовицата,
оплакваща сина си, за бащата на болното от епилепсия дете, за
Мария по време на сватбата в Кана.
Всички тези страници ни разкриват прекрасно силата на
молитвата. Нещо повече: Исус ни дава истински уроци по
молитва. Той ни учи да не бъдем многословни, когато се
молим. Осъжда празнодумството: „Когато се молите, не
говорете излишни думи като езичниците, които мислят, че ще
бъдат послушани заради многото си говорене ...” (Мт 6,7 ).
Учи ни да не се молим, само за да ни видят другите: „Когато се
молите, не бъдете като лицемерците..., за да ги видят
човеците”(Мт 6,5).
Учи ни да прощаваме, преди да започнем да се молим: „Когато
се изправяте на молитва, прощавайте, за да прости и вашият
Отец, който е на небето, вашите прегрешения” (Мк 11,25).
Учи ни на постоянство в молитвата: „Трябва всякога да се
молят и да не отслабват” (Лк 18,1).
Учи ни да се молим с вяра: „Всичко, каквото и да поискате в
молитва, като вярвате, ще получите”( Мт 21,22).
Исус препоръчва настойчиво молитвата.
Христос ни съветва да се молим, за да устояваме в житейските
битки. Знае добре, че някои от проблемите, с които се
сблъскваме, са тежки. Поради нашата слабост ни съветва да се
молим: „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите;
хлопайте, и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска,
получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се
отвори. Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му
хляб, ще му даде камък? Или, ако поиска риба, ще му даде
змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на
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чедата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще
даде добри неща на тия, които искат от него!” (Мт 7,7-11).
Исус не ни учи да избягваме проблемите, като се отдаваме на
молитва. Нещата, за които говори тук, не противоречат на
цялостното му учение. Притчата за талантите ни показва ясно,
че човекът трябва да използва пълноценно всички свои
заложби, и ако закопае в земята дори само един от своите
дарове, ще отговаря за това пред Бога.
Христос осъжда също така онези, които се отдават на молитва,
за да избягнат по този начин проблемите. Той казва: „Не всеки,
който ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното
царство, но който върши волята на Отца ми, който е на
небесата” (Мт 7,21).
Исус ни е заповядал да се молим, за да се защитим от злото.
“Молете се, за да не изпаднете в изкушение” (Лк 22,40).
По този начин ни казва, че когато се намираме на кръстопът в
нашия живот, трябва да се молим. Единствено молитвата ще ни
предпази да не паднем. За съжаление, има хора, които не
разбират това, докато не пострадат. Не го разбират дори
Дванадесетте ученици, които заспиват, вместо да се молят.
Христос ни е заповядал да се молим: това е знак, че молитвата е
нещо незаменимо за човека. Не можем да живеем, без да се
молим: има ситуации, в които човешката сила не е достатъчна,
добрата воля не помага. В живота на всеки човек има моменти,
в които той, ако иска да оцелее, трябва да се срещне лице в
лице с Божията мощ.
Исус ни е дал образец за молитва: „Отче наш”.
С тази молитва Исус ни дава схема, валидна за всички времена,
за да се молим така, както той го желае. „Отче наш” е в
същността си един съвършен инструмент за нас, в стремежа ни
да се научим да се молим. Това е молитвата, използвана от
всички християни. Това е най-добре познатата и найразпространена молитва, но за съжаление често е третирана зле,
защото не е добре разбрана. Тя е сбор от еврейски изрази, които
се нуждаят от обяснение и може би от един по-добър превод.
Но е чудесна молитва. Тя е шедьовърът на всички молитви. Не
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е молитва, която се рецитира, а молитва, върху която се
размишлява. Освен, че самата тя е молитва, има за задача да
проправи път към молитвата изобщо. Щом като Исус е пожелал
да ни научи как да се молим, щом като ни е дал тази молитва,
която сам е съставил за нас, това е сигурен знак, че молитвата е
нещо важно. Да, в Евангелието виждаме, че Исус представя
молитвата „Отче наш”, защото е помолен за това от някои свои
ученици, които със сигурност са били впечатлени от времето,
което Христос посвещава на молитвата и от интензивността на
самата му молитва.
Текстът на Лука казва: „Когато Исус се молеше на едно място,
като престана, един от неговите ученици му рече: Господи,
научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. А
той им каза: когато се молите, казвайте: „Отче ...”(Лк 11,1).
Исус прекарва цели нощи в молитва.
Исус посвещава много време на молитвата. И, когато го чака
толкова много работа! Тълпите, жадни за поучение, болните,
бедните, хората, които вървят по петите му, дошли от всички
краища на Палестина... но Исус оставя настрана дори
милосърдните дела, за да се моли. Дори прекарва цели нощи в
молитва: „Исус възлезе на планината да се помоли и прекара
цяла нощ в молитва ...”(Лк 6,12).
За него молитвата е от такова значение, че внимателно избира
мястото и най-подходящото време, откъсва се от всяко друго
задължение.
Но най-трогателна е гледката на Исус, който се моли в
Гетсиманската градина. В този момент на борба, Исус приканва
всички да се молят и сам се отдава на покъртителна молитва:
„...и като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се
молеше” (Мт 26,39). „...пак отиде втори пъти се помоли ..., и
като дойде, пак намери учениците заспали ..., и пак ги остави и
отиде да се помоли трети път” (Мт 26,42-44).
Исус се моли на кръста. Моли се за другите, страдайки на
кръста: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят” (Лк
23,34). Моли се в отчаянието. Викът на Христос: “Боже мой,
Боже мой, защо си ме изоставил?”, е Псалм 22, молитвата,
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която всеки израилтянин произнася в трудни моменти. Исус
умира, като се моли: „Отче, в твоите ръце предавам духа
си” (Псалм 31). Нима, след като имаме този пример на Исус,
можем да подценяваме молитвата? Може ли един християнин
да я пренебрегва? Може ли да живее, без да се моли? Възможен
ли е християнският живот без молитвата?
Християнинът не може да стои изправен без молитвата: доказва
го всекидневният опит. Любовта, заповядана ни от Христос, е
невъзможна без силата на молитвата: „Тази е моята заповед: да
се обичате един другиго, както аз ви възлюбих” (Йо 15,12).
Никой не е в състояние със собствените си сили да спазва тази
заповед на Христос. И по това се познава християнинът.
Заповедта за любовта ни надвишава, обгръща цялото ни
съществуване, нашите мисли и действия, обхваща вътрешния
ни живот, надхвърля човешките сили. Дори един герой не е
способен да напредва постоянно в тази Христова заповед,
винаги според волята на Христос. Но който се моли, е способен
на това. Доказва го примерът на светците. Защото онзи, който
се моли, се е научил да използва в живота си мощта на Бога.
Алексис Каррел, нобелист лауреат за физиология, пише:
„влиянието на молитвата върху духа и тялото може да бъде
демонстрирано с помощта на жлезите с вътрешна секреция.
Като лекар съм виждал хора да преодоляват болестите и
депресията чрез ведрата сила на молитвата, и то когато всяко
лечение е претърпяло неуспех......”. И още: „Молитвата е
незаменим акт на зрялост в цялостното развитие на човешката
личност, най-висша интеграция на най-интимните способности
на човека. Само като се молим, постигаме пълно и хармонично
единство на тялото, интелекта и душата...”.
Уилям Паркър, психолог, заел се да демонстрира от научна
гледна точка въздействието на молитвата върху човека, стига
до следното заключение: „молитвата е най-важното средство за
възстановяването и укрепването на човешката личност” и още
“молитвата може да промени живота ти във всеки момент, в
каквато и ситуация да се намираш, на каквато и възраст да си”.
(продължава в следващия брой)
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14 юни: Първо Причастие на
1 - Радостин
2 - Вероника
3 - Росица
4 - Калина
5 - Никол

21 юни: венчавка между
Умберто и Мария
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11 юли: венчавка между
Марк и Миглена

28 юли: венчавка между
Митко и Мариета

15 август: венчавка между
Дирк и Маргарита

16 август: венчавка между
Арсен и Татяна
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На 28.06. т.г. в Катедралния храм “Св.Павел от Кръста” в Русе
енористът о.Валтер Горра отбеляза 10 годишнина от своето
свещеническо ръкоположение. Водени от своята любов и
привързаност, неговите енориаши му организираха празник, с
много изненади, по повод годишнината. На този ден от 10 ч.
о.Валтер отслужи благодарствена литургия в Катедралата, за да
благодари на Бога за дара на своето свещенство. По време на
литургията свещеника няколко пъти благодари за духовната
подкрепа, която е получавал от всички хора, срещнал в живота
си – на родителите си, семейството си, всички духовници –
негови наставници и колеги, на приятелите си, на верните от
Русе и от епархията. По време на проповедта си, о.Валтер
сподели много свои чувства, които го вълнуват в този момент и
преживявания, оформили неговото звание. Ние, присъстващите
на Светата Евхаристия, много често реагирахме на думите му
със сълзи на вълнение. Трудно е да се владееш, когато обичан
приятел излива пред тебе душата си. Всички се молихме за
о.Валтер по време на молитвата на верните. Литургията
завърши и започнаха изненадите...
Всички изпяхме „Многая лета” и поднесохме букети и
благопожелания на юбиляра. Две деца подариха на о.Валтер
червена литургична дреха (казула) от името на всички
енорияши и приятели. Две момиченца от общността бяха
подготвили на италиански песента “Благодаря, Исусе”. По
време на тяхното изпълнение на екран беше прожектирано
Слайд шоу, което съдържаше “притча за молива”, снимки от
детството и живота на о.Валтер, пожелания и наставления към
него. Той от своя страна подари на всички възпоменателни
иконички от юбилея. Навън чакаха още изненади: 15 кг. торта,
със знака на пасионистите отгоре и снимка на Св.Евхаристия,
и шампанско. Всички вдигнахме наздравица за младият
мисионер, когото Бог изпрати в България, в нашата епархия,
страдала така дълго от липса на свещеници, но сега вече
радваща се на пролетта, на прекрасното бъдеще, предречено от
нашия небесен покровител Блаженият Евгений Босилков.
Росица Златева
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В навечерието на празника Пресветото Сърце
Исусово, във Ватиканската Базилика, Папа
Бенедикт XVI отвори годината на свещенството.
Тя трябва да помогне на свещениците да вървят
към духовно съвършенство и да осъзнаят все повече ролята и
важността на свещеническата служба, поверена на тях. Не само
свещениците имат нужда от тази година, а и самите ние
мирияни имаме нужда от нея. Ако наистина обичаме
Евхаристията, Исус, който ни се дава чрез ръцете на
свещениците, би трябвало да ги обгърнем с нашата молитва, с
нашия предан поглед. Трябва да се молим, Бог да даде
благодатта на всеки свещеник за светен живот, и нуждата от
всекидневна човешка упора в службата, която е насочена към
човека. Свещеникът не може нито да избяга от Бога нито от
хората. В неговия живот са нужни и двете връзки. Тази година
може да припомни на цялата църква, на свещениците и
мирияните, че имаме нужда един от друг, а заедно имаме
нужда от Исус.
Би било добре да можем през тази година да помислим как, по
какъв начин да помогнем на нашите свещеници, за да откриват
отново и отново Бог, като единствено богатство на
свещеническия живот, и да го споделят с другите. През тази
година все по дълбоко и по добре трябва да разберем и
осъзнаем значението, ролята и мисията на свещеника в
църквата и в сегашното общество. Със сигурност можем да
кажем, че годината на свещенството трябва да бъде време на
молитва за свещениците, защото от това имат голяма нужда.
Свещеническата година е свързана също с 150
годишнината от раждането на Свети Йоан Мария Вянней,
енорийски свещеник от Арс – Франция, когото Папа Бенедикт
XVI обяви за покровител на всички свещеници. Той е роден в
семейството на земеделски производители, на 8 май 1786г. в
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Дардили, близо до Лион и почива на 4 август 1859г. в Арс,
където е енорийски свещеник. Енорията е изоставена и трудна
за всяко действие, но Той не се обезкуражава и казва: “Оставете
двадесет години една енория без свещеник и там ще обожават
животните”. Неговата набожност, неговите проповеди и
неговото усърдие на пастир, довеждат малко по малко
религиозния плам в неговата енория. Човек на молитвата, спи
много малко, става всяка сутрин много рано, за да отиде да се
моли в ледено студената църква. Изкарва по цели дни
изповядвайки, убеден че това е начинът да се поведат отново
енориашите към Бога, и че може да спечели само при условие,
че се довери на Божието милосърдие.
Считан е за светец още приживе, надарен за Божието дело.
Разполага с чудотворни благодати, именно като изповедник.
Неговата милосърдна любов е неограничена: яде малко,
прекарва по цели часове в обожаване на Светото Причастие; и
най-вече в края на своя живот – прекарва по 16 часа на ден да
изповядва; разпределя всичко, което му се дава и не се колебае
да даде и последното си су, за да се притече на помощ на някой
нуждаещ се. Можем да кажем, че е истински пастир, обичащ
повереното му стадо, затова е даден от Светия Престол за
пример на всички свещеници.
По този случай мощите на Свети Йоан Мария ще бъдат
занесени в Рим за поклонничеството. Годината на
свещеничеството ще приключи на 19 юни 2010, по време на
световна среща на свещениците на площад Свети Петър.
Сестра Йола

6 юни 2009
3 август 2009
7 август 2009
10 август 2009
13 август 2009

Дениз Люсиен Адам
Берджита Андреева Калинова
Александър Петров Антонов
Рафайла Андреева Стефанова
Йозо Павлов Пеев
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Едно старче атеист отишъл при прочут
свещеник.
Надявал се да получи помощ, за да реши своите въпроси за
вярата.
Не успявал да се убеди, че Исус от Назарет бил наистина
възкръснал.
Търсел следи за потвърждаване на възкресението.
Свещеникът бил зает, но видял стареца, стоящ прав в коридора
и веднага усмихнат отишъл да му даде стол.
Когато другият посетител се сбогувал, свещеникът поканил
възрастния господин. Щом като се запознал с проблема и след
един дълъг диалог, възрастният човек от атеист станал вярващ,
желаещ да се върне към Словото Божие, към тайнствата и към
вярата в Богородица.
Свещеникът удовлетворен, но и малко учуден го запитал:
“Отговорете ми! От дългия ни разговор кой довод ви убеди, че
Христос наистина е възкръснал и че Бог съществува.”
“Жестът, с който ми донесе стола, за да не се изморя докато
чакам”- отговорил старецът.
В евангелието на Исус един малък жест извършен с любов
заслужава рая. Помниш ли го, когато срещаш братята си?
Сестра Терезита
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