
“На Светата Троица ви оставям – сега и навеки”
                                                  св. Патриарх Евтимий

ЕВТИМИЕВЕНОРИЙСКИЛИСТ
        ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИИ”

    17 септември  2011 г.                                                                                               ПАРИЖ 

Енорийски вест

Братя и сестри в Христа,

Правим  ви  съпричастни  чрез  Двери  на  Православието  на  радостните 
новини, които достигат до нас от Берлин.

Първо, нашият митрополит Симеон навърши на 17 септември - 85 години. 
На многая лета, Владико!

Архимандрит Емилиян предаде топлия поздрав  на цялата ни община на 
Негово Високопреосвещенство.

Второ, проведено беше първото заседание на новия Епархийски съвет на 
Западно- и Средноевропейската ни епархия, след като ІХ-я епархийски събор бе 
окончателно приет и одобрен от Св. Синод на БПЦ, с което се сложи край на  
проблемите, които преживяхме през последните близо две години.  

В  нашата  енория  всичко  е  спокойно,  на  01  септември  започна  новата 
църковна година. Въведохме катехизис за деца - всяка първа неделя от месеца, 
която ще се води след св. Литургия от иподякон Иван Карагеоргиев – богослов и 
Елена Карагеоргиева – иконограф.

През отпуската на архимандрит Емилиян, нашата църква не затвори врати, 
св.  Литургия имахме всяка неделя.  Благодарим най-сърдечно на отец Николай 
Киселхов, на отец Румен Цветков и гостта ни от София отец Александър Лашков. 

През  лятото  се  представи  пред  Господа  обичната  ни  леля  Генка. 
Семейството  й  я  погреба  в  родното  й  Бериево.  Разбира  се,  че  ще ни липсва, 
остави дълбок и скъп спомен в сърцата ни, но сигурни сме, че ще остане завинаги 
част от нас, от нашата община в Париж. Дълбок поклон пред светлата й памет! 
Бог да я прости! 

Все  още  можем  да  видим  предаването  посветено  на  нашата  община  в 
Париж  на  сайта  на  телевизия  Франс  2.  Излъчихме  добър  сигнал  към 
сънародниците ни и към френските зрители,  зарадвахме старите си приятели и 
спечелихме нови. Да даде Бог пред нас отворен път!

1



Църковни тържества в Берлин
Автор Двери, 17 септември 2011 г.

Вчера и днес в българската митрополия в столицата 
на Берлин, Германия, се проведоха църковни 
тържества, посветени на две бележити годишнини на 
митрополит Симеон, основател и ръководител в 
продължение на над 30 години на българската 
епархия за Западна и Средна Европа. По случай 85-
годишнината на митрополита, роден точно на 
17септември 1926 г., и 45-годишнината от 
служението му сред българската диаспора –първо в 
САЩ и после в Европа – епархийският съвет реши да 
проведе скромно честване на заслужилия йерарх. По 
този повод и Св. Синод реши да заличи обидата 
отпреди две години и да го награди с най-високия 

църковен орден – „Св. Йоан Рилски – първа степен, златен”. Сърдечно 
поздравително писмо изпрати и Негово Светейшество Българският патриарх 
Максим, за да засвидетелства своята братска обич и висока оценка за 
дългогодишната дейност на архиерея. Преди дни митр.Симеон е получил 
поздравително писмо също и от Н. Св. Цариградския вселенски патриарх 
Вартоломей, който топло го приветства и изтъква заслугите му за обгрижването на 
българската диаспора в Европа.

Снощи в митрополитския храм „Св. цар Борис Покръстител” в берлинския квартал 
Ной Кьолн беше отслужена празнична вечерня по случай паметта на светите 
мъченици София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов.

На вечернята присъства митрополитът за Германия на Цариградската вселенска 
патриаршия Августин, епископ д-р Йоан (Хайкал), викарий на Западно- и 
Средноевропейския митрополит (също Йоан) на Антиохийската патриаршия, както 
и Пловдивският митрополит Николай. В тържественото си слово митрополит 
Августин, който също като дядо Симеон е митрополит за Германия от1980 г., 
топло приветства юбиляра и говори за общоправославното дело в Германия и 
Европа. Митр. Николай, който заедно с архим. Висарион от Кръстова гора донесе 
частицата от Кръста Христов,  дарен им от държавната власт преди две години, в 
словото си говори за силата на Христовия кръст, още повече че сме в периода на 
попразненството на Въздвижението на Честния кръст.
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Днес в катедралата „Св. цар Борис” беше отслужена архиерейска св. литургия с 
участието на епископ Йоан от Антиохийската патриаршия, митр. Николай 
Пловдивски и Константийски епископ Антоний, викарий на митр. Симеон, както и 
с участието на представители на Руската и на Румънската православна църква. 
След св. литургия по време на поздравленията митр. Николай от името на Св. 
Синод на БПЦ поднесе на юбиляра митр. Симеон ордена „Св. Йоан Рилски”. 
Поздравления бяха прочетени още от министър-председателя Бойко Борисов и от 
посланици на България в европейски страни.

Утре митрополит Симеон и младшите български архиереи са поканени от еп. Йоан 
да участват в литургията в храма на антиохийския диоцез.

Първото заседание на новия Епархийски съвет на Западно- и 
Средноевропейската ни епархия

Автор Двери, 16 септември 2011 г.

На 15 септември под 
председателството на Западно- и 
Средноевропейския митрополит 
Симеон беше открито първото 
заседание на новия Епархийски съвет 
на Западно- и Средноевропейската 
епархия. Новият Епархийски съвет 
беше избран на Деветия епархийски 
събор, проведен от 3-ти до 5-ти 
юни2011 г. в Берлин. След обстойна и 
сериозна проверка от Св. Синод на 
БПЦ-БП и с решение на Св. Синод в 
пълен състав от юли същата година 
Епархийският събор беше потвърден за канонично и законно проведен и новият 
Епархийски съвет- окончателно потвърден. 

В състава на епархийския съвет влизат двама клирици: свещеноиконом Юлиян 
Ангелов - енорийски свещеник при БПЦО "Св. цар Борис Покръстител", гр. 
Берлин, и протойерей Недялко Калинов - енорийски свещеник при БПЦО "Св. 
Климент Охридски", гр. Мюнхен. Епархийските съветници-миряни са: г-н Христо 
Беров - председател на църковното настоятелство на БПЦО "Св. цар Борис 
Покръстител", гр. Берлин, и г-н Найден Големанов - председател на БПЦО "Св. 
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Климент Охридски", гр. Мюнхен. Архимандрит Йоан - игумен на манастира " Св. 
Троица " в гр. Буххаген, Германия, е представител на манастирите в епархията. 

Заседанието беше открито и проведено в присъствието на всички членове на 
Епархийския събор в братска и хармонична атмосфера. Повод за провеждането на 
епархийския съвет е решаване на канонични, административни и финансови 
въпроси на Западно- и Средноевропейската епархия.

В края на заседателния ден, за да се запознае с новия Епархийски съвет и да 
поздрави Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон с двойния му юбилей 
– 85-ти рожден ден и 45-годишно служение в диаспората на Българската 
православна църква специално пристигна представител от централата на 
Евангелската църква в Германия (ЕКД със седалище в гр. Хановер) – д-р Йохан 
Шнайдер. Както е известно на нашите читатели, повечето от храмовете, които 
българските православни църковни общини в Германия използват за своите нужди, 
принадлежат на ЕКД, включително и митрополитската катедрала "Св. цар Борис 
Покръстител" в берлинския квартал Ной Кьолн.

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

         септември 2011 г.

  18.09.   –   Неделя след Въздвижение  . 

  10,00 ч. - Утреня, 10,30 ч. – св. Литургия.   

  25.05.   –   1     Неделя след Неделя подир Въздвижение  . 

  10,00 ч. - Утреня, 10,30 ч. – св. Литургия.   

За контакти със свещеника и църковното  настоятелство:

архим. Емилиян Боцановски - тел. 06 68 83 44 40; иподякон Николай Радков - касиер, 
Maриус Устабашиев - тел. 09 53 67 25 56, Николай Рангелов - тел. 01 53 26 78 61.

Администр. адрес на общината и адрес на църквата: 1, rue de la Croix Moreau, 75018 Paris, 

Електронна страница: http://www.paroissebg.fr
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