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новини от енория “Св. Павел от Кръста”
ул.  Еп. Босилков, 14 - Русе
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За своя рожден ден една принцеса получила от годеника си
един тежък пакет с необичайна кръгла форма. Нетърпелива с
любопитство го отворила и намерила вътре гюлле от
оръдие.Разочарована и ядосана захвърлила на земята този черен
снаряд от бронз. Падайки, външната обвивка на топката се
отворила и се показала една по-малка топка от сребро.
Принцесата я вдигнала веднага. Прехвърляйки я от ръка на
ръка, тя упражнила натиск върху повърхността й. Сферата от
сребро се отворила и на свой ред се показала една златна кутия.
Този път принцесата отворила кутията с лекота. Във
вътрешността под парче черно кадифе изпъкнал един прекрасен
пръстен, обсипан с превъзходни брилянти, които образували
венец от две прости думи:

Много хора си мислят: Библията не ме
привлича. Съдържа много непознати и строги страници. Но
който направи усилие да счупи първата “обвивка”, с внимание
и молитва намира всеки път все нови и изненадващи красоти.
И най-вече той бързо ще бъде поразен от яснотата на
божественото послание написано в Библията:

Сестра Терезита

ЕДНО ЛЮБОВНО ПИСМО
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МАТЕЙ - АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ. Един от Исусовите
дванадесет апостоли, за когото в Матей 10,3
се казва, че е бирник (митар). В Марк 2,14
(ср. Лука 5,27) бирникът, призован да следва
Исус Христос е наречен Левий, син на
Алфей. Обикновено се смята че Левий и
Матей са един и същ човек. Папий

Йераполски във ІІ век след Христос твърди, че Матей „събира
пророчества" на еврейски, за които се смята, че са Исусовите
изказвания, включени по-късно в Евангелието. Тогава то е
озаглавено „според Матей”.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ.
Съдържание. Произход и рождение на Исус (1-2 гл.);
Кръщението на Исус, изкушаването Му и началото на Неговото
служение (3-4 гл.); поучение за нравствеността в Божието
Царство (5-7 гл.); изява на Исусовата сила (8,1-9,34); 12-те
избраници (9,35-10,42); Исусовото поучение за Йоан Кръстител
и за Себе Си (11-12); 7-те притчи за Царството Божие (13,1-52);
отхвърлянето на Исус и мъченическата смърт на Йоан
Кръстител (13,53-14,12); чудесата и Преображението (14,13-
17,27); поучение за смирението и опрощаването (18 гл.);
пътуването до Йерусалим (19-20 гл.); тържествено влизане,
очистване на храма, изобличаване на религиозните водачи (21-
23 гл,); предсказание за падането на Йерусалим и Исусовото
второ пришествие (24 гл.); притчите за Съда (25 гл);

ЕВАНГЕЛИЯ: СЛОВОТО ГОСПОДНЕ
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предателство и разпятие (26-27 гл); Възкресение (28 гл.).
Особености, автор и източници. Благовестието,
проповядвано от апостолите, при Матей е съчетано с
нравственото учение на Исус Христос, в много по-голяма
степен, отколкото в която и да било друга новозаветна книга.
Това, както и последователното представяне на материала,
правят Евангелието от Матей най-четеното и най-
въздействащото измежду четирите Евангелия от най-стари
времена. Някои съвременни учени се колебаят дали да свържат
настоящата форма на текста с Матей заради неговата тясна
зависимост от Евангелието на Марко, който не е апостол, а това
изглежда невероятно за Матей, като един от 12-те апостоли.
Повечето сведения от Марко са включени, макар че често са
съкратени, за да се даде предимство на многобройните Исусови
изказвания, които явно идват от източник, общ за Матей и
Лука. Допълнителният материал, характерен само за Матей, е
преди всичко разработване на християнска защита срещу
клеветите на юдеите. Евангелието произлиза от общност на
говорещи гръцки евреи християни. Нито едно от другите
Евангелия не свързва така тясно Стария Завет (СЗ) и Новия
Завет (НЗ), Никой друг новозаветен текст не представя така
ясно Личността, живота и учението на Исус Христос като
изпълнение на СЗ. Вероятно Евангелието от Матей е написано
в познатата ни днес форма в началото на 80-те години след
Христос (според други източници - в 41 или В 58 г. след
Христос).
Основни идеи. Това Евангелие може да се нарече ранна
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християнска апологетика, тъй като то се стреми да отговори на
много естествено възникващи въпроси или обвинения.
Случаите не са предадени в хронологична последователност (с
изключение на разказа за последните Исусови дни на земята).
Матей добавя преданията за детството на Исус и Неговото
родословие, за да покаже, че Исус произлиза от царското
потекло на Давид и не е незаконно дете. Матей добавя и
материал с апологетичен характер към разказа на Марко за
възкресението и по този начин улеснява отговора на въпроси
като: защо Юда предава Исус, защо Пилат Го осъжда, както и
осуетява клеветите, наблягайки на факта, че гробът на
Спасителя е запечатан и охраняван, че стражата изпада в ужас
от земетресението и е подкупена да твърди, че тялото на
Христос е било откраднато.
Матеи вижда главното значение на живота и смъртта на Исус в
основаването на всемирната Църква на Бога - новия Израил.
Чрез Своите ученици Бог достига го всички народи (1,23; 28,19-
20); езичниците се покланят пред Младенеца (2,1 и сл.); Исус
служи и в техните земи (4,15) и е провъзгласен за надежда на
езичниците (12,18.21). Църквата е старият Израил, но обновен и
разширен, защото Исус е отхвърлен от мнозина юдеи, при
които Той е изпратен най-напред (15,24), Римският стотник има
повече вяра от всеки евреин, а месианската трапеза в Божието
царство ще бъде достъпна за вярващите от всички народи (8,10
и сл.).
Призивът за покаяние, свързан с обещаното завръщане на Исус
като Съдия, е много силно изразен в Евангелието от Матей,
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особено в притчите (ср. 25,31 и сл.). По времето когато се е
писало това Евангелие думите в 25,41 и 22,7 вероятно вече са се
били сбъднали с падането на Йерусалим (70 г. след Христос).
Връщането на Исус не се разглежда като съвсем скоро
предстоящо. Вместо това Той упражнява Своята власт в
Църквата и вероятно в този контекст трябва да разбираме
трудните за тълкуване думи в 10,23 и 16,28.
Нравствени поучения. Съществуват пет отделни поучения (5-
7; 10; 13; 18; 24-25 гл.). Исус е най-великият Учител, Който на
планината подобно на Моисей вьзвестява един обновен Закон
за новия Израил (5,1). Той идва да изпълни стария Закон и да
обясни тогавашното му погрешно тълкуване (5,17). Промените,
които Исус прави, не са насочени към самия стар Закон, а към
онова, което според хората той означава. Исусовата власт като
Месия е върховна. Като Месия Той отправя в 11,28 и сл. една
неповторима и изпълнена с любов покана към всички.

“Твоето слово
е светило за ногата ми
и светлина за пътеката
ми.”

(Пс.118,105)
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Който посрещнал Исуса, послушал Неговия вик за обръщането
на сърцето и на живота: “времето се изпълни, и наближи
царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.” (Мк
1,15). Не може да се срещне Исус и всичко да остане както си
беше преди: ако наистина сме го срещнали, Той няма да ни
остави безразлични и никога няма да се умори да ни вика да
излезем, за да посрещнем Неговата любов, която ни предхожда.
В дълбочината на сърцето на този, който вярва винаги звучи
покана, за да приеме Бога, който идва и прави всички нови
неща, оставайки се да се помирим с Него: “И тъй, който е в
Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана
ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез
Исуса Христа и ни даде служението на това примирение,
защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да
вменява на човеците прегрешенията им, и вложи в нас словото
на примирението. И тъй, ние изпълняваме службата
посланници вместо Христос, като че ли Сам Бог увещава чрез
нас. Молим ви от името Христово: примирете се с Бога!”
Изповед е тайнството, в което Христос помага на слабостта на
човека, който е продал или се е отказал от съюза с Бога
сключен в началните тайнства, той го помирява с Отца и с
Църквата, създава го като нова твар в силата на Светия Дух.
Изповед е тайнството на обръщането, на човека, освен прошка
от Бога, това е среща на сърцето което се обръща и приема
Господа. Тази среща се реализира чрез Църквата: “Истина ви
казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на
небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на
небето” (Мт. 18,18). Исус Христос е онзи който е поверил на

ТАЙНСТВАТА: 4) ИЗПОВЕД
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Църквата възможността да включва или изключва всичко в
обществото на съюза между Бога и хората. Това състояние
отговаря на онова, което опрощава или не греховете, които
Възкръсналия Исус поверил на отговорниците на новия Израил:
“И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си.
Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им
рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И
като рече това, духна и им каза: приемете Духа Светаго. На
които простите греховете, там ще се простят; на които
задържите, ще се задържат” (Йн. 20,20-23).
В историята на Църквата изповедта имаше различни форми, но
винаги основата беше среща между грешника и Живия Бог.
Чрез думите на опрощаване, казани от свещеника – той също е
грешник, само че избран и посветен за служба, той е същият
Христос, който приема разкаен грешник и го помирява с Отца и
го обновява в
Светия Дух като жив член на Църквата.
Изповедта е като “връщането в къщи”, което започва със
съзнанието и признанието на греха, като прекъсването на съюза
с Бога, но също и като решението на сърцето, за да се върне
към Бога: “А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща
ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще
отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето
и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син;
направи ме като един от наемниците си” (Лк. 15, 17-19). На
този път на обръщането, подтикван и подкрепен от Божията
благодат, но пробван в по-дълбока свобода, отговаря безплатна
прошка, с която Отец помирява грешника със себе си: “И стана,
та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща
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му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го
обцелува”. С тайнството изповед Бог на милосърдието
опрощава греховете направени след кръщението, излизайки на
среща с онзи, който искрено го пожелава, признавайки
собствените си грешки и искайки да се върне при Бога.
Постъпвайки така той отговаря на призива отправен с доверие
към Него: “Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите
милости, защото са отвека. Греховете на младостта ми и
престъпленията ми не си спомняй; спомни си за мене по
милостта Си, и по Твоята благост, Господи!”.
Господ, който иска да бъде повикан приятел на грешниците, не
презира слабостта на човека, но я поема върху себе си и дава
помощ на този който я поиска чрез тайнството на помирение.
По същия начин Светата Троица влиза в нашия живот, където
гради храма на славата.

Сестра Йола
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Колко въпроси имаме върху нашата вяра, за които искаме
отговори! И така от този брой започва такъв преглед,
отворен за вас!

◊ Какво означава третата Божа заповед “помни да
осветяваш празниците” и за какви празници става въпрос?

♦ В книгата на Деянията на Апостолите четем: “И братята
постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в
хлеболомението и в молитвите” (2,42).
След Смъртта и Възкресението на Исус, учениците се срещаха,
за да преживеят, онова което Исус е заповядал: “Това правете
за моя спомен”. Те постоянствуваха (постоянно! не някой път)
в учението на апостолите, да се хранят от две Трапези:
Трапезата на Словото (Четивата) и Трапезата на Олтара
(Светото Причастие), всички заедно “в хлеболомението” (от
хляб+ломя: Исус “се ломи” за нас). И днес също, Исусовите
ученици с радост и заедно ломят хляба на Словото и Тялото
Христово: “Вземете и яжте”.
Всяка неделя, служейки жертвата на нашия Господ,
християнската общност е готова после да живее жертвата си,
поднасяйки на Бог работата си, молитвата си и всекидневния си
живот. Празниците са за нас дни, в които получаваме сила, за
да посрещаме цялата седмица духовно и физически.
И освен неделите има други тържества, които могат да не се
падат в неделя и в които вярващите трябва да участват в
Литургия. Тези празници са: Рождество на Нашия Господ
Исус Христос (25 декември), Богоявление (6 януари),
Възнесение Господне, Тяло и Кръв Христови, Дева Мария

ОТГОВОРИ
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Богородица (1 януари), Успението (15 август) и Непорочно
Зачатие (8 декември) на Дева Мария, Свети Йосиф (19 март),
Св.Св. Петър и Павел (29 юни) и Всички Светци (1
ноември).
Нормално е тогава, че всеки път когато не изпълняваме тази
Божа заповед (както и другите) трябва да изповядваме този
грях, преди да приемем Светото Причастие, което е жертва на
Исус и наша жертва. В Литургията ние принасяме на Бога
цялото човечество с неговите проблеми, с неговите трудностите
и с неговите радости. Литургията има универсална ценност,
защото Жертвата на Исус е универсална. Представяме на
олтара всички живи и мъртви, здрави и болни, млади и
възрастни: всеки човек! Да приемем Причастието означава да
вземем “участие при Исус” и “при всичките хора”: ето Тялото
Христово!
Няма молитва по-велика от Литургията!
Тогава “помни да осветяваш празниците” не е задължение, но е
голямо желание на всеки християнин, който чака с нетърпение
неделята и изживява с радост Литургията, за да вземе участие в
Спасението на човека.

◊ Рядко се случва да направя някакъв по-тежък грях и
затова не разбирам за какво служи изповедта? Може ли
да ми обясните?

♦ Често пъти изповедта е като пране на мръсни дрехи в
пералня, необходимост да очистим душата си и нищо повече
Ако беше така, можехме да я отлагаме до безкрай, но не е така.
Тайнството изповед изразява и потвърждава нашето желание за
промяна, за по-дълбоко единство с Отец. Освен това чрез нея
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чувстваме, че Бог е Баща. Както Го представя Исус в притчата
за изгубения син: "И когато беше още далеч, видя го баща му, и
му домиля: и като се завтече, хвърли се на шията му и го
обцелува ,,, А бащата каза на слугите си: ...нека ядем и се
веселим, защото тоя мой син мьртьв беше и оживя, изгубен
беше и се намери" (Лк 15,20). Това е образът на опрощаващия
Бог.
Тайнството изповед изцерява раните, причинени от нашия
егоизъм в отношението ни кьм Бог и към ближния и прави
ефикасна жертвата, която Исус понесе на кръста за нашите
грехове.
Разбира се, обръщането не може да се измерва с тежестта на
дадените грехове, защото изповедта е момент на проверка на
отношението и любовта ни към Бога и към братята, затова не е
достатъчно само изповядване на тежките грехове, за да можем
да се причестим. Пътят кьм изповедта е постоянен процес,
Църквата подчертава, че трябва да се изповядваме поне ведньж
в годината при условие, че не сме извършили съзнателно тежьк
грях, но същевременно препорьчва чести редовни изповеди. С
редовното изповядваме ние отново получаваме Кръщелните
благодати. и, съзнавайки изискванията на Евангелието, черпим
сила от тайнството, за да можем да превърнем нашите добри
решения в Конкретна любов.
Всички знаем, че е достатъчен само лъч светлина в мрака. за да
се ориентираме. Колкото по-силна е светлината, толкова по-
ясно виждаме отделните предмети в помещението, красотата и
в този смисъл толкова по-ясно ще видим красотата, която
носим, но и ще открием собствената си ограниченост,
неспособност, злото, което може да излезе от сърцето ни,
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несъвършенството в нашите намерения.
Ако приемаме Бог като Баща, логично е да търсим врьзка с
Него и то винаги, не само след падението, но и тогава, когато
искаме да изразим желанието си да Го обичаме по-съвьршено,
когато искаме да поправим грешките си, които пречат в
отношенията ни с Него и с братята.
Оттук идва желанието за редовно изповядване, което поддьржа
искреното отношение с Бога. Нежното и близко отношение с
Бога е същевременно конкретно и изисквашо. Бог безкрайно ни
обича и ние се чувстваме обгърнати от Неговата нежна любов.
Тази любов обаче ярко осветява нашата съвест и ни подтиква
да сме в хармония с нея. Това изисква усилие от нас,
непрекъсна промяна на собствения ни манталитет, сила, за да
победим бунта, който ни спира, за да вървим с цялата си
същност кьм Бога и към ближния.
Необходимо е да преодолеем правните отношения с Бога. Бог
не е съдия на нашите грехове и оценител на тяхната тежест.
Тези, които съзнателно са извършили тежък грях,
задължително трябва да се изповядат, но не може тайнството
изповед да се сведе до спрей за отстраняване на петна.
Изповедта е израз на нашето желание да се "върнем" към Бога с
целия си живот, възможност отново да усетим, че Бог ни обича
такива, каквито сме, повод, да му кажем, че сме решили никога
вече да не нарушаваме единството си с Него. Неговият отговор
е благодат, сила, за да може нашето малко сърце да отговори с
любов на Неговата любов.
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Вече година и повече съм енорийски свещеник в тази Енория
посветена на Свети Павел от Кръста и често започнах да мисля
каква трябва да бъде една енория. Представям си я като един
извор. Тя трябва да бъде като извор, от който всеки може да пие
вода, защото Господ ни повтаря от много време: "който е жаден
да дойде при мене и аз ще го наситя". Тогава всички сме
повикани да открием новия образ на енорията. Документите на
църквата ни канят да видим наистина какво е истинското лице
на това място.
Каква трябва да бъде тогава енорията?
Тя е Божието семейство, където живееят и действат братя на
Христос, които са християни. Нейната мисия е нужна и може да
бъде представена така:
- създаване на първата общност на християнския народ
- събиране на християнския народ, за да отдаде слава на Бога

чрез литургичен живот
- практикуване на засвидетстване на Христа чрез добри дела

Една енория, за да прави всичко това има нужда, разбира се от
хора, които имат желание да помагат в тази мисия. Всеки може
да намери място за себе си, всеки отваряйки се на даровете на
Светия Дух, може да стане конструктор на Църквата. Но това
означава, че трябва да се върнем към истинската молитва и
съзерцаването. Светия Дух е даден на всички кръщавани и
действа във всички нас. Това означава, че трябва да приемем
тези дарове и да ги ползваме за доброто на другите. В енорията
има много места, където можем да се включим да работим, сега
ще кажа само някои от тях, тези които документите на
Църквата изискват: пасторален съвет, икономичен съвет и
Каритас. За да разберем по-добре сега ще ви представя какво
трябва да правят тези хора, какви задължения имат в енорията.
Пасторален съвет: една група хора, избрана от Енорийския

ЕНОРИЯ ДА, НО КАК?
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Свещеник, която трябва да координира и анимира целия
пасторален живот на Енорията. На тях трябва да бъдат казвани
всички иницативи, които трябва да се правят и те трябва да
бъдат душа и сърце на Енорията.
Икономичен съвет: са няколко души, които помагат на
свещеника в администрацията на енория, които се грижат за
финансовите разходи и приходи на енорията.
Каритас: група, която помага на другите от духовна и
материална страна, която се грижи за болни и самотни хора.

В нашата енория до днешна дата нямахме тези групи, защото
имах нужда от време, за да ви опозная по-добре и да
организирам нашата Енория. Сега е дошъл моментът, в който
взех решение и искам да ви запозная с всичко това.

Председател на всичките групи е енориския свещеник.

Пасторален съвет: С. Йола Галах, Ани Константинова,
Геновева Минева, Митко Караджов, Михаил Михайлов, Елена
Димитрова, Пламен Иванов, Маргарита Пейчева, Пенка
Сиромахова, Емилия Големанова, Анелия Софронова;

Икономичен съвет: Петър Минев, Иван Софронов, Цанко
Големанов (този човек е и за връзка между Икономичен и
Пасторален съвет);

Каритас: Даринка Калапиш (представителка на енорията в
Епархийната Каритас заедно с Минчо Минчев), Стефка
Табакова, Цецка Михайлова (този човек е и за връзка между
Каритас и Пасторален съвет).

ЦЕЛТА НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ГРУПИ Е ДА ПОСТРОИМ ЕДНА
ПРЕКРАСНА ЕНОРИЯ, КЪДЕТО ЦАРУВА ЛЮБОВ И МИР.
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Възлюбени чеда и братя в Исус Христос, посещаваме ви с това
наше горко писмо, с цел да опознаете все повече горещото
желание, което милостта на Господа ни е врязала в сърцето, за
да бъдете всички велики светци, така изисквайки учреждението
към което Божието милосърдие ви е призовало. Към
превъзвишеното съвършенство всъщност се е запътил всеки,
който в тази обител се бори под скръбните знамена на
страданието и кръста на Господа.
Това духовно братство е дело изцяло на Господа, дело на
висшата негова ръка, а неговите синове трябва да бъдат много
силни мъже, изпитани, за да вършат велики неща, най–
големите в тези толкова опасни времена, които имат нужда от
хора, въоръжени с вяра, добре упражнявана в големите неволи,
която да дава след това чудесни плодове за вечен живот.
Затова, възлюбени, не се отказвайте да вършите добро, но
напротив, работете със страхопочитание и трепет за вашето
спасение, стараейки се все повече да заздравите вашето звание
и избор с добри дела. Преоблечете се все пак като нашия
Господ Исус Христос, който ни даде пример, защото и ние
също да вършим това, което той е вършил. И всичко, онова
което ще последва, ако чрез горната дреха вие носите
постоянна жалейка за страданието и смъртта на нашия
божествен изкупител, така сте мъртви за всичко, което не е Бог,
и ще бъдете всички живо изображение на Исус Христос, с
непрекъснатото упражняване на светите добродетели.
великите неща се научават чрез молитвата. Мълчанието,
умаломощяването, въздържаността от чувства, откъсването от
целия свят, в който се ражда ненавистта и святото
самопрезрение, всички средства са полезни, с цел сърцето да
придобие огнени крила, за да се издигне към Бога чрез чиста и
свята молитва, изградена винаги върху пресвятото Исусово
страдание.

ОТ ПИСАНИЯТА НА СВ. ПАВЕЛ ОТ КРЪСТА
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ПРАЗНУВАХМЕ ТЕЗИ ТАЙНСТВА

25 ноември
Кризмание на Михаил и Цецка

8 декември
Църковен брак на Н.Антони и Ана

1 януари шейсет години на Църковен Брак на Борис и Вацка

1942 г

2002 г
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Ние Сестрите Пасионистки сме призвани в Църквата, за да
живеем дарът на Светия Дух даден на Св. Павел от Кръста: да
живеем и да проповядваме спомена за страданието на Исус, най
-голямото дело на Божията любов и най-ефикасното средство,
за да водим хората към срещата с Бог.
Една Маркиза от Флоренция, Мария Магдалена Фрескобалди,
приемайки млади жени, които искаха да оставят пътя на греха,
за да намерат собственото си достойнство като жени и като
християнки. Постави началото през 1811 година, на една малка
общност, където животът имаше като основа страданието на
Исус, извор на прошката, на милосърдието и на спасението.
Няколко от тези млади жени, докоснати от Божията благодат,
имаха желание да отговорят с живота си на любовта, с която
Бог ги бе обикнал от начало и поискаха да останат за винаги на
Неговото разположение. Окуражавана от Папа Пий VII, Мария
Магдалена представи един нов проект за живота. На 17 март
1815г., във Фиренце, на улица Свети Галло, се раждат
"Слугините на страданието на нашия Господ Исус Христос и на
Скърбящата Дева.” Тайната на разпната любов, дадена на
М.Магдалена от Светия Дух и на поверените й млади жени, я
подкрепя да повери свойте дъщери на духовността на големия
апостол и мистик: Свети Павел от Кръста. В 1817г. той стана
Отец на новата общност на пасионистките. Основателката,
вдъхновявайки се от текста, който той дал на Монахини
Пасионистки в Тарклиния редактира Конституцията на
Слугините.
Мария Магдалена се отдава с цялото си сърце за формирането
на своите млади жени и с благост и постоянство ги водеше към
съзерцанието на Исус, извор на пълнота в живота и на щастие
тук и в другия живот. След това, къщата се отвори за
приемането на девойки от добри домове, които имат желание
да споделят, заедно с обърнатите вече сестри, с едно сърце,
една душа и една воля, идеалът на братската милост в знака на
взаимно приемане и милосърдие.

Историа на Пасионистките
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22 ноември Йосиф Монар

26 декември Алберт Бяла Калман

ВЪРНАЛИ СА СЕ В БОЖИЯ ДОМ

С думи и с примери Магдалена учи, поддържа, дава сила и
осветлява малката общност, която е призвана от Църквата да
бъде жива и благодарна памет на Разпнатия Господ.
Но, интересът на основателката не спира до там. Малко години
преди нейната смърт, виждайки оставени младежи от едно
малко селце, намиращо се помежду Фиренце и Писа, тя
отворила едно училище и покривала всичките му сметки.
По примера на Свети Павел от Кръста и на Мария Магдалена
Фрескобалди, ние Сестрите Пасионистки, намиращи се днес
сред 26 нации на пет континента, продължаваме да известяваме
Божията любов показана в страданието Исусово. Обръщайки
особено внимание на възпитанието на младите, на пасторалната
дейност със семействата, и най-вече с тези, които са пропити от
материална и духовна бедност.
Нашите общности, са отворени за приемането на младите,
които искат да проверат и споделят живота на Пасионистките,
които са поддържани често от групите на миряните (Мирянска
Пасионистка Общност), които споделят с нас нашата
духовност, за да бъдат в семейството и в света знак на Божията
Любов.
Общността в Русе, в България, постави своето начало през
месец септември в 1999г.
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ОТ 8 ЯНУАРИ ДО 17 ФЕВРУАРИ ЛИТУРГИИ
ЩЕ БЪДАТ ОТСЛУЖЕНИ В ТЕЗИ ЧАСОВЕ

БРОЕНИЦА ЛИТУРГИЯ

ПОНЕДЕЛНИК 10.00 10.30

ВТОРНИК 15.30 16.00

СРЯДА 10.00 10.30

ЧЕТВЪРТЪК 10.00 10.30

ПЕТЪК 15.30
(Кръстен Път)

16.00

СЪБОТА 16.30 17.00

НЕДЕЛЯ 9.30 10.00

Скъпи вярващи,
както миналата година желая да благасловя вашите семейства
през месец януари.
Онези, които имат желание за това, молим Ви да ни се обадят.
Благодаря за вашето съдействие!


