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         Христос Воскресе! Скъпи читатели!
 Преди броени дни бяхме свидетели на 
Апостолическото посещение на Светия Отец 
Папа Франциск в България. Не е възможно 
да се пише с думи духовното преживяване от 
срещата с Петър на нашето време. Усетихме 
как Божият Дух докосна нашите сърца чрез 
личността на Светия Отец Франциск. Негово-
то посещение и думите му са като неописуем 
стимул към вярата във Възкръсналия Исус 
Христос.
 Днес предаваме във вашите ръце пър-
вия брой на списание „Аve Maria“. Може да 
се каже, че това е израз на благодарност към 
Бога за даровете, които получихме чрез Папа 
Франциск. Идеята за това списание назряваше 
от доста време. С екип от хора с добра воля ис-
каме да стигнем с Блага Вест до всекиго, който 
е отворен за Бога. Целта на това списание не е 
да публикуваме научни богословски трактати, 
а по-скоро с прости думи и примери да израст-
ваме заедно във вярата. Нашите възможности 
са скромни, за което благодарим на Бога. Вяр-
ваме, че всичко, което не е перфектно, Бог ще 
допълни със Своята благодат.
 В това първо издание искаме още един 
път да се вслушаме в посланието на Папа 
Франциск по време на неговото посещение. 
Публикуваме два момента: молитвата „Царице 
небесна“ и проповедта от Литургията в София. 
Другите слова на Папата ще публикуваме в 
следващите издания. Добавяме и кратки свиде-
телства за това, как преживяхме тези незабра-
вими духовни моменти.
Разчитаме на вашето съдействие! Пишете ни 
за вашите впечатления, идеи, за темите, които 
ви интересуват.
Чрез това списание искаме да създадем един 
отбор, в който всеки може да намери място.

Нека Господ ви изпълни със Своя мир!                  
                                 o Ярослав М. Барткиевич OFM Conv.

Ave  Maria
Католическо списание

“Ти си Петър”
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шите енории  - първата им 
среща с Исус в Пресветата 
Евхаристия. А нас, българ-
ските католици, благослови 
да бъдем Църква – семей-
ство – общност, „която 
приема, изслушва, придру-
жава, грижи се за другите, 
разкривайки истинското си 
лице – лицето на Майка“. 
Да бъдем „дом с отворени 
врати“.
Свети Отче, на нас, чедата 
на Светата Католическа 
Църква в България, пред-
стои да осмислим безцен-
ния дар, който получихме. 
И да му отговорим достой-
но и с любов, градейки „не 
стени, а мостове“.
Монс. Страхил Каваленов
Генерален Викарий на Католи-
ческата Никополска Епархия

“Ти си Петър”
Светият Отец дойде в стра-
ната ни по стъпките на своя 
предшественик – „българ-
ския“ Папа Ронкали (Свети 
Йоан XXIII), за да отправи 
призив за „мир на земята, на 
хората, обичани от Господа“. 
Само преди седемнадесет 
години получихме благосло-
ва на друг негов предшестве-
ник – Свети Йоан Павел II. 
Нарече народа ни „почтен“ 
и „духовно здрав“; страната 
ни – място на среща между 
различни култури и циви-
лизации. Поздрави нас и 
нашите братя – православни-
те християни с ликуващото 
„Христос возкресе!“ – израз 
на общата ни радост от побе-
дата на Господа над смъртта 
и злото. Направи незабравим 
празникът на децата от на-

Tова събитие без съмне-
ние ще бъде запомнено 

като едно от най-забележи-
телните в многовековната 
история на Католическата 
Църква в България. Сред нас 
и с нас беше Петър на на-
шето време – Светият Отец 
Папа Франциск. Общението 
с него гарантира единството 
на нашата Църква. Слова-
та му ни подкрепят и дават 
ясен ориентир на пътя ни 
на християни. Мостовете, 
които той прокарва (титлата 
му „Понтифекс“ означава 
„строител на мостове“) ни 
помагат да отворим сърцата 
си за всички хора с добра 
воля на този свят. Послание-
то му ни поучава с мъдростта 
на Църквата – наша Майка и 
Учителка.
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Скъпи братя и сестри,

Христос воскресе! – Во-
истина воскресе!

                                С тези думи от древ-
ни времена по тези българ-
ски земи християните – пра-
вославни и католици – си 
разменят пожелания в пас-
хално време. Те изразяват 
голямата радост от победата 
на Исус Христос над злото 
и над смъртта. Те са твърде-
ние и свидетелство на сър-
цето на нашата вяра: Хрис-
тос живее. Той е нашата 
надежда и най-прекрасната 
жизненост на този свят. 
Всичко, което Той докосва, 
става ново, изпълва се с 

живот. Затова първите думи, 
които искам да отправя към 
всеки от вас, са: Той живее и 
те иска жив! Той е в теб, Той 
е с теб и не те изоставя ни-
кога. Колкото и да се отдале-
чиш, до теб е Възкръсналият, 
Който те зове и те очаква, за 
да започнеш отначало. Когато 
се чувствашw преуморен от 
тъга, кавги, страхове, съмне-
ния и провали, Той ще бъде 
там, за да ти даде отново сила 
и надежда (срв. Постсинодал-
но апостолическо насърчение 
Christus vivit, 1-2).
  Тази вяра във възкръс-
налия Христос бива извес-
тявана от две хиляди години 
във всяка част на Земята чрез 
щедрата мисия на мнозина 

вярващи, които са призвани 
да дадат всичко за известява-
нето на Евангелието, без да 
задържат нищо за себе си. В 
историята на Църквата, също 
тук, в България, е имало 
пастири, които са се отличи-
ли чрез святост на живота. 
Сред тях би искал да спомена 
моя предшественик, когото 
вие наричате Българския 
светец – свети Йоан XXIII, 
свят пастир, чиято памет е 
особено жива на тази земя, 
където той живя от 1925 г. 
до 1934 г. Тук той се научи да 
цени традицията на Източ-
ната църква, установявайки 
отношения на приятелство 
с другите вероизповедания. 
Неговият дипломатически и 

ЦАРИЦА НЕБЕСНА 
(REGINA COELI) 

НА ПЛОЩАД „СВЕТИ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“
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пастирски опит в България 
остави толкова силна следа 
в сърцето му на пастир, че 
го отведе дотам да насърчи в 
Църквата перспективата на 
икуменичния диалог, който 
получи забележителен им-
пулс във Втория ватикански 
събор, пожелан именно от 
Папа Ронкали. В известен 
смисъл трябва да благодарим 
на тази земя за мъдрата и 
вдъхновяваща интуиция на 
Добрия папа.
 По следите на този 
икуменичен път, след малко 
ще имам радостта да поздра-
вя представителите на раз-
личните вероизповедания 
в България, която, въпре-
ки че е православна стра-
на, е кръстопът, на който 
се срещат и водят диалог 
различни вероизповеда-
ния. Желаното присъствие 
на тази среща на предста-
вителите на тези различни 
общности показва жела-
нието на всички да изми-
нат пътя, с всеки изминал 
ден все по-необходим, „да 
възприемат културата на 
диалога като път, общото 
сътрудничество като пове-
дение, взаимното познава-
не като метод и критерий“ 
(Документ за човешкото 
братство, Абу Даби, 4 фев-
руари 2019 г.).

  Намираме се близо 
до раннохристиянската 
църква „Света София“ и 
до Патриаршеския храм 
„Свети Александър Нев-
ски“, където преди това се 
молих в спомена на све-

ти свети Кирил и Методий, 
евангелизатори на славян-
ските народи. В желанието 
да демонстрирам уважение 
и обич към тази почитаема 
Българска православна църк-
ва, имах радостта да поздравя 
и прегърна преди малко моя 
брат Негово Светейшество 
Неофит, Патриарх, както и 
Митрополитите от Светия 
Синод.
 Сега се обръщаме 
към Блажената Дева Мария, 
Царица на Небето и Земята, 
да се застъпва пред възкръс-
налия Господ, за да дари на 
тази обична земя винаги 

необходимия импулс да бъде 
земя на срещи, в която, от-
въд културните, религиозни 
или етнически различия, да 
продължите да се признавате 
и уважавате взаимно като 
деца на един и същ Баща. 
Нашият призив се изразява 
с раннохристиянската мо-
литва Царице Небесна. Ще 
го направим тук, в София, 
пред иконата на Богородица 
от Несебър-Врата небесна, 
толкова скъпа на моя пред-
шественик свети Йоан XXIII, 
който започнал да я почита 
тук, в България, и я е носил 
със себе си до смъртта си.
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Скъпи братя и сестри,

Христос воскресе!
Поздравът, с който 

християните във вашата 
страна споделят радостта на 
Възкръсналия през пасхал-
ното време, е прекрасен!
 Целият откъс, който 
чухме, разказан в края на 

Евангелията, ни позволява 
да се потопим в радостта, 
че Господ ни призовава да 
привличаме другите, при-
помняйки ни за три прекрас-
ни момента, които бележат 
живота ни като ученици: Бог 
призовава, Бог изненадва, 
Бог обича.

Бог призовава. Всичко се 
случва на бреговете на Гали-
лейското езеро, там където 
Исус бе призовал Петър. 
Беше го призвал да остави 
работата си на рибар, за да 
стане рибар на човеци (вж. 
Лука 5,4-11). Сега, след целия 
този път, след преживява-
нето на смъртта на Учителя 
и въпреки известяването на 
Неговото възкресение, Петър 
се връща към предишния 
си живот. „Отивам да ловя 
риба” - казва той. И други-
те ученици са същите: „Ще 
дойдем и ние с теб” (Йоан 
21,3). Сякаш те правят стъпка 
назад. Петър взима отново 
мрежите, от които се бе отка-
зал заради Исус. Тежестта на 
страданието, разочарование-
то, дори предателството са се 
превърнали в тежък камък, 
който трудно би паднал от 
сърцата на учениците. Те все 
още бяха ранени от тежестта 
на болката и вината, а благата 
вест за Възкресението не се 
бе още вкоренила в сърцата 
им. Господ знае колко силно 
е за нас изкушението, да се 
върнем към нещата от ми-
налото. Мрежите на Петър, 
подобно на египетския лук, 
са в Библията символ на из-
кушението на носталгията по 
миналото, за това, че искаме 
да си върнем нещо от онова, 
което сме искали да оставим. 
Пред опита на провала, на 
болката и дори на факта, че 
нещата не са така, както сме 
се надявали, винаги се появя-
ва едно фино и опасно изку-
шение, което ни кара да се 
обезкуражим и да махнем с 

СВЕТА ЛИТУРГИЯ 
НА ПЛОЩАД “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”
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ръка. Това е „психологията на 
гроба”, която оцветява всич-
ко с примирение и ни кара да 
се привържем към сладни-
кавата тъга, която разяжда 
всяка надежда като молец. По 
този начин се развива най-го-
лямата заплаха, която може 
да се закорени в една общ-
ност: сивият прагматизъм 
на живота, в който на пръв 
поглед всичко изглежда нор-
мално, но където в действи-
телност вярата се изпарява и 
дегенерира в дребнавост (Вж. 
Апостолическо насърчение 
„Evangelii gaudium”, № 83).

Но точно там, при провала 
на Петър, идва Исус, започва 
отново отначало и търпели-
во отива да го посрещне и 
му казва „Симоне” (стих 15): 
това е името от първото му 
призоваване. Господ не очак-
ва идеални ситуации или въ-

трешни разположения, Той 
ги създава и не чака да се 
срещне с хора без проблеми, 
без разочарование, грехове 
или ограничения. Самият 
Той беше изправен пред 
греха и разочарованието, за 
да отиде при всеки човек и 
да го накара да върви. Братя, 
Господ не се уморява да при-
зовава. Силата на Любовта 
преобръща всяка прогноза и 
знае как да се започне от-
ново. В Исус, Бог винаги се 
опитва да даде нова възмож-
ност. Той прави това и с нас: 
всеки ден ни призовава да 
преживеем отново нашата 
любовна история с Него, да 
се обновим в новостта, коя-
то е Той. Всяка сутрин Той 
ни търси там, където сме и 
ни призовава „да станем, 
да възкръснем отново чрез 
Неговото Слово, да погле-
днем нагоре и да повярваме, 

че сме създадени за Небето, 
а не за земята; за висините 
на живота, а не за низостта 
на смъртта”, призовавайки 
ни да не търсим „Живия 
сред мъртвите” (Проповед за 
Пасхалното бдение, 20 април 
2019 г.). Когато Го приемаме, 
ние се издигаме по-високо, 
приемаме най-красивото си 
бъдеще не като възможност, а 
като реалност. Когато призи-
вът на Исус насочва живота 
ни, сърцето ни се обновява.

Бог изненадва. Той е Господ 
на изненадите, който ни 
призовава не само да се изне-
надваме, но и да постигнем 
изненадващи неща. Господ 
призовава и виждайки учени-
ците с празни мрежи, пред-
лага им нещо необичайно за 
тях: риболов през деня, което 
е нещо доста странно за това 
езеро. Той им дава отново 
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увереност, като ги пуска 
в движение и ги принуж-
дава отново да рискуват, 
за да не смятат нещо или 
особено никой за изгубен. 
Той е Господ на изненадата, 
който разкъсва парализи-
ращата затвореност, като 
връща смелостта, способна 
да преодолее подозрения-
та, недоверието и страха, 
който се крие зад „винаги 
е било така”. Бог изненадва 
не само когато призова-
ва и ни кани да хвърлим 
мрежите, но и да хвърлим 
нас самите в историята и 
да гледаме на живота, да 
гледаме на другите и дори 
на себе си с Неговите очи, 
които „в гряха виждат 

чеда, които трябва да ста-
нат, в смъртта - братя, които 
трябва да се възкресят, в раз-
рухата - сърца за утеха. За-
това, не се страхувай: Господ 
обича живота ти, дори когато 
се страхуваш да го погледнеш 
и да го вземеш в ръце” (Пак 
там).
 Така стигаме до третата 
сигурност днес. Бог призо-
вава, Бог изненадва, защото 
Бог обича. Любовта е Него-
вият език. Затова той моли 
Петър и нас да се настроим 
на същия език: „Обичаш ли 
ме?”. Петър приема поканата 
и след толкова много време 
прекарано с Исус разбира, 
че да обичаш означава да 
спреш да бъдеш в центъра. 

Сега вече той не започва от 
себе си, а от Исус. „Ти всичко 
знаеш” (Йоан 21,17) - отгова-
ря той. Признава себе си за 
слаб, разбира, че не може да 
продължи напред само със 
своите сили. И така той се 
основава на Господ, на си-
лата на Неговата любов, чак 
до края. Това е нашата сила, 
която ние сме призвани да 
обновяваме всеки ден: Господ 
ни обича. Да бъдеш христи-
янин е призив да вярваш, че 
Божията любов е по-голяма 
от всяко ограничение или 
грях. Една от най-големите 
болки и пречки, които изпит-
ваме днес, не се корени в това 
да разберем, че Бог е любов, а 
във факта, че сме започнали 
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да Го възвестяваме и свиде-
телстваме по такъв начин, че 
за мнозина това не е Негово 
име. Бог е любов, която оби-
ча, дава себе си, призовава и 
изненадва.
Ето чудото на Бога, който 
прави от живота ни про-
изведения на изкуството, 
ако позволим да се водим 
от Неговата любов. Много 
свидетели на Възкресение-
то в тази благословена земя 
`са създали великолепни 
шедьоври, вдъхновени от 
проста вяра и голяма любов. 
Жертвайки живота си, те са 
били живи знаци на Господ, 
знаейки как да преодолеят 
апатията със смелост и да 
дадат християнски отговор 
на безпокойствата около тях 
(Вж. Апостолическо насър-
чение „Christus vivit”, № 174). 
Днес ние сме призвани да 
погледнем и да открием това, 

което Господ е направил в 
миналото, за да се хвърлим 
с Него в бъдещето, знаейки, 
че при успех и грешки Той 
винаги ще се връща, за да ни 
призове да хвърлим отново 
мрежите. Това, което казах 
на младите в насърчението, 
което наскоро написах, бих 
искал да го кажа също и на 
вас. Една млада Църква, един 
млад човек, не по възраст, 
а заради силата на Духа, ни 
зове да свидетелстваме за 
любовта на Христос, любов, 
която ни подтиква и ни кара 
да бъдем готови да се борим 
за общото благо, да бъдем 
слуги на бедните, герои в 
революцията на любовта и 
служенето, способни да усто-
им на патологиите на консу-
маторския и повърхностен 
индивидуализъм. Бъдете 
влюбени в Христос, живи 
свидетели на Евангелието 

във всеки ъгъл на този град 
(Вж. Пак там, № 174-175). 
Не се страхувайте да бъдете 
светците, от които тази земя 
се нуждае. Светостта няма да 
отнеме вашата сила, живот 
или радост; всъщност, точ-
но обратното, защото вие и 
децата на тази земя ще ста-
нете това, за което е мечтал 
Отец, когато ви е създал (Вж. 
Апостолическо насърчение 
„Gaudete et exsultate”, № 32).
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Посещението на папа 
Франциск в България 

премина през няколко зна-
чими момента, обхващайки 
в цялост както вярващите 
миряни, така и представи-
телите на други общности 
и пълномощниците на дър-
жавната и духовна власт. С 
различни действия той се 
докосна до разнородни групи 
от хора – ревностни христи-

яни, участващи в литургиите, 
деца, младежи, болни, бежанци, 
наблюдатели, членове на други 
изповедания и религии, полити-
ци, държавни и духовни пред-
ставители. Показа им нагледно, 
чрез личния си пример, него-
вото свидетелство на вярата, 
свидетелство за смирение, ува-
жение, човещина и любов. 
Последното събитие от посеще-
нието на Негово светейшество 

папа Франциск, неслучайно 
избрано като такова, беше 
молитвата за мир. Прекрасен 
начин за обобщение и за-
вършек, със силно изразена 
символика. Светият Отец се 
помоли за мир с молитвата на 
св. Франциск от Асизи: „Госпо-
ди, направи ме инструмент на 
твоя мир...!” Припомни ни, че 
сме благословени, че вече сме 
получили мира, чрез Спасителя 
Исус Христос, но това не е дос-
татъчно! Ние трябва постоянно 
и още по–активно да работим, 
да бъдем инструмент, който да 
поддържа, да се грижи и да пази 
този най–скъп Божи дар. Ми-
рът е еквивалент на любовта. 
Мирът и любовта са неразривно 
свързани, като двете страни на 
една монета. Ако едната от две-
те страни я няма, не е възможно 
да съществува и самата монета, 
двете благодати са свързани 
кумулативно, неделимо, трябва 
едновременно да присъстват. Те 
са едно цяло, едно общо нещо. 
Многократно в речта си папа-
та употреби думата ЛЮБОВ, 
защото тя съдържа в себе си 
всичко. Тази дума обхваща в 
пълнота и описва смисъла на 
християнството. 
Папа Франциск ни призова да 
се помирим взаимно, като даде 
лични примери – без значение 
дали хората около нас са на-
шето семейство, познати или 
непознати. Да се помирим с 
природата, която ни заобикаля, 
и която все повече страда от на-
шите действия или бездействия. 
Той избра именно молитвата на 
св. Франциск, който е обявен 
от светия папа Йоан Павел ІІ, 
за покровител на еколозите, 
които полагат усилия за подо-
бряване на условията, в които 
пребиваваме, преминавайки 
през нашето земно пътуване. 
Препоръча ни да се смирим 

Мир на земята 
призивът на папа Франциск в България
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и поискаме прошка от нашия 
Небесен Отец. Призивът за мир 
е постоянна част от живота 
на всеки християнин. Покана, 
която присъства в литургията, 
непосредствено преди приемане 
на Светото Причастие - на Исус 
в нас. В думите на папата съзрях 
неговата вяра и надежда, че хо-
рата широко ще отворят своите 
сетива, душите и сърцата си и 
ще открият и осъзнаят, че са 
надарени с най–голямата Божия 
благодат – МИР и ЛЮБОВ. 
Сам Исус, след Възкресението 
си, поздравява учениците си 
двукратно с „Мир Вам!” Кои са 
тези ученици? Това са неговите 
последователи, неговите наслед-
ници и братя, това всъщност 
сме всички ние! Не случайно, 
обръщайки се към представи-
телите, членовете на другите 
вероизповедания, той използва 
думата „БРАТЯ”. Брат, това е 
неразделна част от едно семей-
ство. Ние всички сме част от 
него, от тази фамилия. Различ-
ни в множество неща, еднакви 
в едно – в любовта и мира, 
които получихме. От всички 
тези братя, тоест от нас, зависи 
здравината и целостта на това 
семейство. Ние сме неговите 
строители и пазители. 
Чувствам, че посещението на 
папата и срещата с хората в 
България, се изля като благо-
датен дъжд върху напуканата, 
суха почва, в която се намират, 
очакващи да покълнат, зърна. 
Знам, че поникнали или не, ние, 
тези зърна, неуморно и без-
спирно сме изпълвани с Божия-
та благодат и обич, изливаща се 
от Милосърдното Сърце Ису-
сово. Надявам се, че ще дадем 
много плод. 

 Мария Драгоданова - Мирчева 

За моя досег до Папа Франциск

Да посрещнеш главата на Римо-католическата църква, в 
енорията, в която си кръстен, в родния ти град, в малка 

България, в която католическото население е под 1 % - за 
мен беше събитие, което ще остави завинаги спомена 
за докосването до забележителната и изключително 

харизматична личност на Папа Франциск.  
 Думите не могат да опишат усещането на обич и 

топлота, която Светият отец излъчваше към всеки един 
участник в молитвата, литургиите, срещите и другите 

мероприятия от програмата. Присъстващото множество 
за мен бе олицетворение на живата ВЯРА, обединена около 
нейния център – ИСУС ХРИСТОС. Без съмнение, именно 
това е нещото, което най-много излъчва фигурата на Папа 

Франциск – непрестанно в близост до своето Паство, 
неуморно призоваващ ни да сме постоянни в молитвата и 
да не се отказваме от НАДЕЖДАТА за по-доброто утре. 
Безспорно обаче думата, с която най-точно може да се 

опише Франциск, е ЛЮБОВ! Да бъде сред своите, да ни 
окуражава, че с Бог всяка трудност е поносима, да се моли 
заедно с нас и за нас, да ни благослови и насърчи – всичко 

това направи срещата с него незабравим празник! 
Благодарим ти, Боже, за тази благодат!

Мария Лесова-Зенкова
Енория „Св. Михаил Архангел“ град Раковски   



В официалното лого на апостолическото пътуване на 
папа Франциск в България е изобразено земното къл-
бо, върху което нашият регион е озарен от особена бла-
годатна светлина, а глобусът е обгърнат от надписа на 
цитираната по-горе Енциклика на Св. Папа Йоан XXIII 
„Мир на земята“, на български и латински. Придружа-
ват ги две ръце, които символизират грижите и молит-
вата за опазването на мира на земята, които зависят от 
всеки от нас, докато нашият регион по Божия милост 
съхранява мира, пази го и го разпространява. Цветовете 
на логото са в тоновете на бългасрския трибагреник и на 

флага на Ватикана.

Молехме се за мир с думи, 
вдъхновени 

от Св. Франциск от Асизи, 
велик влюбен в Бог, 

Творец и Отец на всички. 
Любовта, на която той бе свидетел 

със същата страст 
и искрено уважение към творението и 

към всеки човек, 
когото срещаше по своя път. 

Любов, която е променила погледа му, 
давайки му да осъзнае, 
че във всеки един има 

„проблясък на светлината, 
която идва от личната ни сигурност, 

че сме безкрайно обичани, 
над всичко” 

(Апостолическо насърчение 
„Evangelii Gaudium”, № 6).

Папа Франциск

Папата сякаш наистина излъчваше мир, за който дойде да свидетелства в нашата страна. 
Мир за всички, мир за всеки човек поотделно, мир в сърцата, 

в душите, мир между хората. 
И ние се потапяхме в този божествен мир, живеехме в него. 

Папата беше тъй скромен, естествен и непосредствен, 
усещахме го като наш брат, някой, 

който е наистина много близък до всички нас.

Кармил „Свети Дух”, София


