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Брой 8 - ноември 2001

новини от енория “Св. Павел от Кръста”
ул.  Еп. Босилков, 14 - Русе

тел. 082 / 228188

Литургия с нунция Монс. Меннини, монс. Христо
Пройков и нашия епископ Петко Христов

Концерт за мира

Поздрав от дядо Неофит
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Петдесятница Връбница

Пепеляна Сряда

Великден

Постно време

Коледа

Богоявление

Предколедно    време

Всички светци

Велика седмица

Обикновено време (2 част)

Тяло и Кръв Христови

Възнесение

Св.Троица

Христос
Цар

Кръщение Господне
Обиконовено време (1 част)

2 дек. І неделя преколедно време 8 дек Неп.Зачатие на Б.Д.Мария

25 дек. Рожество Христово 30 дек Светото Семейство

1 януари Дева Мария Богородица 6 яну Богоявление

13 януа. Кръщение Господне 20 яну І неделя обикновено време

2 февр. Сретение Господне 13 фев Пепеляна Сряда - постно вр.

19 март Св. Йосиф 24 март Връбница - Велика Седмица

28 март Тайната Вечеря 29 март Велики Петък

31 март Възкресение Христово 8 апр Благовещение

9 май Възнесение Господне 19 май Петдесятница

26 май Света Троица - обикнов.вр. 30 май Тяло и Кръв Христови

31 май Посещение на Дева Мария 7 юни Пресвето Сърце Исусово

24 юни Рожд. на св.Иван Кръстител 29 юни Св.Св. Петър и Павел

6 август Преображение Господне 15 авг Успение Богородично

1 ноемв. Всички Светци 24 ное Христос Цар
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Първите четири книги от Новия Завет (НЗ) са наречени
Евангелия едва в средата на II век след Христос. Думата в
единствено число е била позната по-рано („Евангелието
според..."), което подсказва, че всяко от четирите Евангелия
съдържа благата вест за Исус Христос според неговия автор.
Голяма част от материала, който днес ни е познат от
Евангелията, първоначално се е предавал в устна форма. Исус
се е погрижил, наред със Своето обществено служение да даде
на учениците Си напътствия в такава форма, която лесно се
запомня. В полемиките Му с религиозните водачи Неговите
думи веднъж чути, се забравят. На няколко места в НЗ се
говори за „традицията", която апостолите възприемат от Исус и
предават на нови обръщенци (ср. Деян 1,1-2). Павловото
обобщение на мисионерското послание на църквата (1Кор. 15,3
и сл.) не е по-различно от подобни пасажи в посланията и
проповедите от Деянията, които не принадлежат на Павел. Исус
е провъзгласен за Господ и Помазаник, а хората са призовани
да се покаят и да получат Неговото опрощение. Някои
поучения се базират недвусмислено на Исусовите думи: ап.
Павел цитира думите Му за развода (1Кор 7,10) и издръжката
на християнските проповедници (виж 1Кор 9,14). Има
доказателства за системни напътствия към повярвалите, а с
нарастването на броя им наставниците е трябвало да бъдат
обучавани и неизменно е трябвало да се подготвят обобщения
на Христовото учение-ако не писмено, то поне устно. Думите и
делата на Исус са се напомняли и при богослужението, тъй че
хората, които са Го слушали или познавали, често да си
спомнят и да обсъждат учението Му.

ЕВАНГЕЛИЯ: СЛОВОТО ГОСПОДНЕ
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Евангелията започват да се пишат, когато наближава земният
край на първото християнско поколение.
Със смъртта на онези, които са били свидетели на живота и
смъртта на Исус (Лука 1, 2), нараства и необходимостта от
непрекъснато документиране на техните свидетелства. И
четирите Евангелия вероятно са написани в периода 60-100г.
сл. Хр. Може би документи е имало и преди това (ср. Лука 1, 1),
но са оцелели само онези, които са послужили като материал за
четирите Евангелия.
Текстовете на Матей, Марко и Лука се наричат „синоптични
Евангелия", защото се придържат към „синоптично" излагане
на материала, т.е. могат да бъдат подредени в успоредни
колони, за да изпъкнат сходствата и различията им.
Съдържанието на 606 от общо 661 стиха в Марко (без Марко
16, 9-20) се появява в съкратена форма в Матей. 380 от
Марковите 661 стиха се появяват и в Лука. Само 31 от
стиховете при Марк нямат съответствия в Матей и Лука, докато
в техните две Евангелия пък има 250 стиха общ материал,
който не се среща у Марко. Матей съдържа уникален материал
от около 300 стиха, а Лука-от 520. Не е лесно да се разпредели
точно общият и специфичният материал в Евангелията, но в
това отношение повечето учени са единодушни.
Един от тях е, че Евангелието от Марко е написано първо и е
използвано като главен източник за другите две. Например, на
местата, където Матей и Марк имат общ материал, Марковият
винаги е по-пълен и в повечето случаи разливите са най-добре
обяснени от Матей, обобщаващи Марко, а не от Марко,
допълващи Матей. Това е по-важно, защото, както отбелязва
Ч.Х.Дод, Марко явно обединява своя материал около нишката



5

на апостолското проповядване, което се забелязва и при някои
новозаветни послания, и в речите или изказванията от
Деянията, като по този начин се очертава тясна връзка между
Марко и апостолското проповядване. В материала на Марко
има най-много повествование, другите Евангелия включват
повече Исусови фрази. Марко показва какво прави Исус,
другите показват на какво учи Той. Това отразява разликата
между апостолската проповед (разкриваща главно действията
на Исус) и апостолското поучаване на обръщенците.
Общият за Матей и Лука материал, (който не присъства при
Марко) може условно да се нарече “Q” - съгласно традицията
от началото на XX век. Най-вероятно е двете Евангелия да имат
общ източник и макар да не можем да го възстановим в
завършена форма, той наподобява общия модел на
старозаветните пророчески книги. Те съдържат описания на
пророческия призив, предават Христовите думи в
повествователна рамка, но без да споменават за смъртта Му.
Явно Q материалът произхожда от текст, който започва с
Исусовото кръщаване от Йоан Кръстител, последвано от
поредица изказвания, представени с много пестелива
повествователна рамка, без да има и следа от описание на
страданията Му. Вероятно този текст е по-ранен от Марко и се
е използвал за проповядване сред езичниците с център
Антиохия.
Не може точно да се каже какви други източници са ползвали
Матей и Лука. Изглежда Матей е разполагал със събрани
изказвания на Исус главно от Юдея (озаглавени „М"). Лука си
служи с различен материал (главно 9-18 гл.), който явно
произтича от Кесария (озаглавен “L”). Но по-важно е как точно
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писателите използват тези източници. всяко от синоптичните
Евангелия е независимо цяло със; свои специфичен принос в
новозаветното представяне на Исус и Неговото служение.
Четвъртото Евангелие следва съвсем различна традиция, чиито
корени са в Юдейска Палестина, макар да се чувства и силното
влияние на аудиторията с гръцка култура, тъй като Евангелието
е завършено в края на I в. сл. Хр. Дод смята, че тук конкретната
схема на апостолската проповед е изразена така ясно, както и
при Марко веднага след появата на Йоан и четирите Евангелия
започват да се разпространяват заедно, но не е известно кой ги
е обединил за пръв път. “Евангелието на истината” писано
около 140-150 г сл. Хр., се опира на четирите |евангелия и
размишлява върху тях. Тациан съставя хармония на
Евангелията - Диатесарон (ок. 170 г. сл. Хр.), като използва
четирите Евангелия, и вмъква на места друг материал и
видоизменения на евангелския текст. Десетилетие по-късно
Ириней Лионски заявява, че четирите Евангелия са признат
факт сред християнството, а неговият съвременник Климент
Александрийски разграничава с точност четирите евангелия от
апокрифните писания. В действителност и четирите
първоначално са анонимни. Пръв Папий, йераполски епископ, в
началото на II в. сл. Хр. споменава Матей и Марко като автори.
Към края на същото столетие Ириней Лионски споменава Лука
и Йоан. Няма съмнение, че Евангелията отразяват апостолските
свидетелства за Божието Откровение чрез Исуса Христа.
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Възлюбени, мои–вече желая да ви оставя под ръководството на
Светия Дух, който е върховен ръководител на душата ви, много
копнея да му бъдете послушни.
Имам силна увереност в Бог, че той ще ви вдъхне напълно
даровете от Светия Дух; и затова вие бъдете подготвени, да се
откъснете от всяко светско нещо и чрез цялостно отдаване на
божественото благоволение, без никакво привързване към
чувствителната преданост, но чрез истинско вътрешно
уединение, обожавайки Бог чрез Дух и истина и всички
приютени в божественото му обятие, без да искате друго освен
пречистата му свята любов и най–голямата му слава във всички
действия, по такъв начин ще бъдете разположени да приемете
Светия Дух.
Бих искал с една дума вие да правите както апостолите, които
веднага след възнесението на кроткия учител Исус в небето се
оттеглили дружно с Дева Мария и други светци и светици,
които всички били около сто и двадесет, оттеглили се, казах в
трапезарията и не спирали никога да се молят, призовавайки
този пребожествен дух да слезе в сърцата им и да ги разпали от
любов. Така искам и вие също да правите със събрани ръце и с
очи отправени към небето ще казвате: дух на безкрайна
светлина и безпределна сладост, ела в сърцето ми! Елате
несметни блага! Ела ти о неизмерима любов! Ела ти, о
единствен истински Бог с Отца и Сина! Ела неизмерно
милосърдие да се настаниш в това горко разкаяно сърце! Ела
ти, о любов моя! Ела ти, о сладост моя, светлина моя, живот
мой, утеха моя, съкровище мое, богатство мое, мое истинско
благо, моя единствена надежда, о Бог мой, о мое цяло! Елате, че
линея от любов, елате че не мога вече да страдам като не ви
обичам! Елате да ме разпалите до костния мозък!

ОТ ПИСАНИЯТА НА СВ. ПАВЕЛ ОТ КРЪСТА
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Когато говорим за литургия и специално за Евхаристията,
текстовете от Втория Ватикански Събор използват три думи с
особено значение. Твърдят, че Евхаристията - Причастието
поставено в средата на литургията, е извор, център и връх не
само на личното битие и на общността, но на всяко
проповядване на Евангелието. Това са задължаващи думи.
Евхаристията е извор - източник. Тя е първият извор на живота
ни и на Църквата. Произнасяйки думата извор непринудено се
мисли за поточето, после за пороя, след това за реката и накрая
за океана..
Изворът е само малко място с вода. Поточето, пороят, реката и
океанът са много по-големи от него. И все пак нито поточето,
нито пороят, нито реката, нито океанът биха могли да
съществуват без да бъдат свързани с един извор, който им дава
вода.
Следователно Евхаристията е призвана да бъде в нашия живот
като извор.
Евхаристията е и център. Тя е центърът на нашето лично
съществуване и центърът на живота на Църквата.
Около нея всичко трябва да се уреди съразмерно: важните неща
на първо място, второстепенните реалности на второ място. Не
трябва да се върши това ден за ден, но едно редовно и искрено
участие в Евхаристията ще ни доведе до тази цел. Освен извор
и център, Евхаристията е и връх. Тя е върхът на целия живот на
Църквата. Има и друго силно потвърждение, което е нужно да
се разбере правилно. Когато се мисли за върха, непринудено ни
се явява картината на планината. Но в една планина върхът не е
всичко, за да съществува тя са необходими склонове и

ТАЙНСТВАТА: 3) ЕВХАРИСТИЯ
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подножие на планината. Същата стойност има и за нашия
християнски живот.
Евхаристията не е целият ни живот, но е върхът. Когато човек
има сърце в гърдите си и велика мисъл за съвършенство, се
стреми към върха и търси начин как да се изкачва там, колкото
се може по- често. Защото на върха въздухът е по-чист и след
като сме съзерцавали изгледа от високо, по-лесно се живее в
равнината.
Извор, център, връх: ето какво е Евхаристията.
За да представим вечерята, която Исус направи с учениците си
в навечерието на Неговата смърт и която е наредил да се
повтаря “в негов спомен” са употребява ни много имена през
вековете. Всяко едно от тях изразява по свой начин определен
вид от вечерята.
В първото си писмо до Коринтяните апостол Павел говори за
Тайната Вечеря на Господа (1 Кор 11, 20) Свети Лука говори за
“разчупването на хляба”, предавайки опита преживян от
учениците в Емаус (Лк. 24, 30-31)
Вторият Ватикански Събор говори за “Евхаристията”, която
означава “деяния на благодарност” (Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24)
Имаме и думата “жертвоприношение”, “жертва”. Тайната
Вечеря на Господа има такова богатство, че само една дума не
може да го побере и да изрази цялата му същност, но разбира се
думата Евхаристия привлича вниманието върху едно основно
измерение на Тайната Вечеря, която вярващите споделят в
името на Исус и с Него: деяние на благодарност.
Евхаристия накрая е призоването на Светия Дух, защото точно
Светият Дух е този, който актуализира във времето
присъствието и действителността на Христос, Църквата
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призовава от Отца дара на Утешителя, който прави присъстващ
в тайнствени знаци Христос, който е умрял и продължава да
дава благодатта на помирението на всички онези, които я
пожелават.
Евхаристията тогава е всичко това, което е най-важно за живота
на църквата и за спасението на света. Да се живее в пълнота
евхаристия означава да се получи от срещата с Исус-силата,
красотата, правото за нашия цял живот, за живота на църквата и
за света.

Сестра Йола
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Скъпи, братя и сестри, под този надслов ще се срещнем с
нашия духовен пастир светия отец папа Йоан-Павел ІІ в една
малка част от неговите посвещения към нас християните,
разкриваща ни смисъла, любовта, прошката и радостта от
живота ни в Христа – нашия Бог.
“Тайната на Въплъщението” (Incarnationis Mysterium) е едно
откровение в достъпен за всекиго стил, което е написано по
повод юбилейната 2000 година. Всяка годишнина свързана с
рождението на Божия син ни кара да почувстваме отново
силата на Христовата любов, жертва и въплъщение.
“Въплъщението на Божия Син и Спасението, което Той
извършва чрез смъртта и Възкресението Си, са следователно
истинският критерий за преценяване на временната
действителност и на всеки план, който се стреми да направи
живота на човека все по човечен”. За нас християните тези
думи могат да бъдат светлината в нашия път, компас в моменти
на колебание, мярка за опрощение на каещи се.
Всяка нова година от рождението на нашия Спасител е събитие,
което ни кара да направим нова крачка напред по Христовия
път на любовта: “… нова крачка напред във взаимния диалог,
докато един ден всички заедно – евреи, християни и
мюсюлмани – разменим в Йерусалим целувката на мира”.
Колко мъдрост и пророчество има в тези думи писани от
Светия Отец през 1984 год. в документа “Redemptionis anno”.
Това, което стана в Америка на 11.09.01 год. ни разтърси до
дъното на душата ни. Защо понякога се отдалечаваме толкова
много от Тебе Господи? С какво можем да обясним този
сатанински акт? Колко от Исуса трябва да носим в себе си та да

ДОКОСВАНЕ ДО СВЕТЛИНАТА
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простим, да заобичаме отново ближния си?! С какви сили да
кажем: “Отче, прости им, понеже не знаят що правят” (Лк
23,34)!
Грехът и опрощението! Това са нашите постоянни спътници. Те
са най-верните показатели на нашия живот в Христа. “Отец на
милосърдието не държи сметка за броя на греховете за които
ние наистина сме се разкаяли” (Ис 38,17). Насилието и
поробването в съвременния свят на икономически и
политически домогвания неизменно довеждат до тежки грехове
и неправедливости, до страданията на много хора. Тук Светият
Отец като анализира този проблем ни дава насоката си: “Този,
който търси да събира съкровище само на земята не може да
богатее в Бога!” (срв. Мт 6,19 и Лк 12,21), а също и “Крайната
бедност е източник на насилие, ненавист и разпри! Да намерим
лек за тях е следователно дело на справедливост и мир”.
Като завършек, не можем да не възхвалим мъчениците, които
отдадоха себе си за Христовата Истина и Правда, които ни
дават пример за силата на Вярата, на Надеждата и на Любовта.
Тези, които “… опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на
Агнеца” (Откр. 7,14) нека ни дават пример в тези тревожни
времена и нека Бог благослови и бди над всички нас –
християни, евреи, мюсюлмани и прочее, които искаме да бъдем
човеци.

Михаил и Цецка
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“Голяма част от хората считат, че да обичат означава да
бъдат обичани, вместо да обичат.” (Ерих Фром)

Имало някога две момчета, големи приятели. Помагали си във
всичко, в което можели и прекарвали времето си да играят
заедно или с други приятели.
На единия от тях му харесвало много да свири на хармоника.
Винаги я носел в джоба си и свирел с нея своите предпочитани
мелодии. А другият обичал много да се пързаля. Всяка вечер се
забавлявал да се пързаля от едно място до друго, правейки
салта и пируети.
Когато били заедно правели истински спектакъл на улицата.
Докато единият свирел на хармоника, другият се пързалял в
ритъма на музиката. Хората се спирали да ги гледат и
аплодират.
Наближавали Коледните празници и двамата приятели имали
навик да си правят подаръци. Този, който се пързалял, мислел
да подари на приятеля си една нова хармоника. Счупил своята
касичка, но видял, че няма достатъчно пари в нея, за да купи по
-хубава хармоника. Тогава предпочел да продаде своите кънки.
Със спечелените пари и с това, което имал вече в касичката
успял да купи най-хубавата хармоника в магазина.
В навечерието на Коледа, двамата приятели се срещнали да си
разменят подаръци. Отваряйки ги се получила голяма изненада.
Двамата били направили едно и също нещо; продали това,
което им било най-скъпо, за да купят най-хубавия  подарък за
приятеля си. Подаръкът, който получил този, който продал
своите кънки - бил чифт нови кънки. И подаръкът, който

ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА
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получил този, който продал  хармониката си - била една нова
хармоника.
Двамата избухнали в смях, защото, отказвайки се от това, което
обичали най-много, получили по-добро и повече.

Ти знаеш ли как да разделиш това, което имаш със своите
приятели ?
Бог обича този, който дава с радост !

Сестра Терезита

“Ето, благовестя ви голяма радост,
която ще бъде за всички човеци;

защото днес ви се роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос Господ” (Лк 2,10-11)

от
Отец Валтер и Сестрите Пасионистки
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ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

15 септември
Църковен брак на Иван и Камелия

28 октомври
Крещението на Фелиция-Йоана

28 октомври
Крещението на Георги

18 ноември
Крещението на Мартин
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Декември-Януари

2 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (І Предколедна неделя)

През седмица 16.30 броеница (петък Кръстен път)
17.00 литургия

8 събота 10.30 броеница
11.00 литургия (Непор. Зачатие на Бл.Д.Мария)

9 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (ІІ Предколедна неделя)

През седмица 16.30 броеница (петък Кръстен път)
17.00 литургия

16 неделя 09.30 деветница за Коледа
10.00 литургия (ІІІ Предколедна неделя)

17-22 декември 16.30 деветница за Коледа
17.00 литургия

23 неделя 09.30 деветница за Коледа
10.00 литургия (ІV Предколедна неделя)

24 декември 23.00 литургия за Коледа през нощта
25 декември 10.00 литургия за Коледа през деня

През седмица 16.30 броеница (петък Кръстен път)
17.00 литургия

30 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Светото Семейство)

01 януари 10.30 броеница
11.00 литургия (Света Мария Богородица)

06 януари 09.30 броеница
10.00 литургия (Богоявление)

13 неделя 09.30 броеница
10.00 литургия (Кръщение Господне)


