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

 ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩИНА “СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ”септември-октомври 2017 г.                                                                                                                           ПАРИЖ

Създателю на цялото творение, Който си поставил времената и годините в
Своята власт, благослови венеца на годината на Твоята благост, Господи, като
по молитвите на Богородица запазваш в мир властващите и Твоя град, и ни
спаси.

Тропар за началото на църковната година  

1



КРЪСТОВЪЗДВИЖЕНИЕ
Св. Ефрем Сирин: из “Слово за честния и животворящ Кръст и Второто

пришествие, а също и за любовта и милостинята”   
О, какви уста и какъв език ще възхвалят както трябва тази непреодолима стена на
православните,  това  победоносно  оръжие  на  великия  Цар  Христос!  Кръстът  е
възкресение на мъртвите. Кръстът е упование на християните. Кръстът е тояжка за
хромите. Кръстът е утешение за бедните. Кръстът е юзда за богатите, поваляне на
горделивите.  Кръстът  е  паметник  на  победата  над  демоните,  ръководител  на
младите.  Кръстът  е  тържище  за  търговците,  надежда  за  отчаяните,  кормило  за
плаващите.  Кръстът  е  пристан  за връхлетените  от  буря,  стена  за обкръжените от
врагове. Кръстът е баща на сирачетата, съветник на правдивите. Кръстът е утешение
на скърбящите, пазител на младенците, слава на мъжете, венец на старците. Кръстът
е светлина за седящите в тъмнина. Кръстът е великолепието на царете, любомъдрие
за  варварите.  Кръстът  е  свобода  на  робите,  мъдрост  на  невежите.  Кръстът  е
проповедта на пророците, спътник на апостолите, похвала на мъчениците. Кръстът е
целомъдрие на девствениците, радост на иереите. Кръстът е основание на Църквата,
опора  на  вселената.  Кръстът  е  разоряване  на  идолските  храмове,  съблазън  за
иудеите. Кръстът е силата на немощните, лекар на недъгъвите. Кръстът е очистване
на  прокажените,  възстановяване  на  силите  на  разслабените.  Кръстът  е  хляб  за
гладуващите, извор за жадуващите. Кръстът е благонадеждност за монасите, покров
за лишените от дрехи. Той е издигнат посред вселената, насаден е на Лобното място
и  веднага  е  произвел  грозд  на  живота.  С  това  свято  оръжие  Христос  разкъса
всепоглъщащата утроба на ада и загради многокознените уста на дявола. Като видя
това, смъртта изпадна в трепет и ужас и освободи всички, които беше погълнала още
от първосъздадения. Като се въоръжиха с него, блажените апостоли покориха цялата
вражеска сила и като уловиха в мрежите си всички народи, ги събраха на поклонение
на кръста. Като се облякоха в него като в броня, мъчениците и воините Христови
потъпкаха всички замисли на мъчителите и проповядваха с дръзновение. Вземайки
го и носейки го върху себе си, отреклите се заради Христа от всичко в света с велика
радост се  заселват  в  пустините  и  планините,  в  пещерите  и  земните пропасти.  О,
безмерна и несравнима благост на Божиите щедрости! Колко блага е дарувал Бог
чрез кръста на човешкия род! Слава на Неговото човеколюбие и поклонение, и власт
во веки! Амин.
Чухте, възлюбени и христолюбиви, каква е силата на кръста, колко са успешните му
действия, колко блага произлизат от него. Този добър кормчия, като задоволи със
себе си целия ни живот и като го умиротвори, ни подготвя и възпитава за бъдещия
вечен живот. Защото същият този честен кръст пръв ще се яви отново и при Второто
Христово  пришествие  като  честен,  животворящ,  достоен  за  поклонение  и  свят
скиптър на Царя Христос, по словото на Владиката, Който казва, че ще се яви на
небето знамението на Сина Човечески (Мат. 24:30). И тъй, кръстът пръв ще се яви на
небето с цялото ангелско войнство, озарявайки от край до край цялата земя по-силно
от слънчевата светлина и възвестявайки пришествието на Владиката Христос. И това
е достатъчно за кръста.
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СПОМЕНИ ОТ ГРУЗИЯ 
Ивайло Ганчев

Грузия  прилича  на  България.  Хората  са  също  толкова  гостоприемни,  страната  е
красива,  дори  кухнята  ѝ  много  сходна,  макар  с  повече  азиатско  и  руско  влияние.
Тбилиси  напомня на  големите  български  градове  (стари  централни части,  панелни
квартали в периферията).
Много  ме  впечатли  духовният  живот  на  грузинците.  На  следващия  ден  след
пристигането  си  отидох  на  служба  в  една  квартална  църквичка  в  двора  на
университета. Може би беше голяма колкото нашата, но се напълни толкова, колкото
българските храмове на Цветница. Почти всички пристъпиха към св. причастие.
Първата седмица отидохме до Мцхета — старата грузинска столица — на 25 км. от
Тбилиси,  където  се  поклоних  пред  нетленните  мощи  на  св.  Гавриил  (Ургебадзе).
Мечтата за това поклонение беше основната причина да приема пътуването до Грузия.
Сиони е старият катедрален храм на Тбилиси (на снимката). Там се съхранява кръстът
на св. Нина, просветителка на Грузия, с който тя е мисионерствала и кръщавала, както
и една неръкотворна икона на св. Богородица. Храмът е наистина достолепен и много
красив.
Новият храм отстои недалече от стария — около 20 минути пеша. Завършен е съвсем
наскоро,  в  момента  го  изографисват.  Стори  ми  се  огромен,  почти  колкото  „Св.
Александър Невски“ в София. Околността му е като кътче от рая — на възвишение,
високо над шумотевицата на града.
Повечето храмове са каменни, иконостасите също. Иконите им са почти единствените
дървени елементи - обикновено само четири на царския ред. Грузинското църковно
пеене е много красиво. Съвсем различно от византийския стил, многогласно, но също
с много дълбока мелодична красота. Свещениците проповядват след края на службата
и  проповедите  са  дълги.  Не  разбирах  езика  им,  но  често  чувах  думи  като
“космополитизъм”,  “глобализъм”,  “модернизъм”.  Ходих  в  различни  храмове,  а  все
чувах същите думи, което ме кара да мисля, че тези теми вълнуват всички в днешното
общество.  Дисциплината  в  храмовете  е  сериозна  -  всеки  си  знае  мястото  -  но
навсякъде усещах любовта между свещениците и народа.
В  по-старите  храмове,  които  посетих,  често  виждах  гробове  и  плочи  по  земята.
Усещането беше странно — ходиш сред хора, които са просияли или поне живели
достоен  живот,  за  да  бъде  увековечена  паметта  им  по  този  начин.  Това,  заедно  с
посещението при една майка-монахиня с дар на прозорливост и поклонението пред
нетленните мощи на св. Гавриил затвърдиха усещането ми за Грузия като за място,
където светиите живеят сред хората и можем навсякъде да се докоснем до тях. И ако
някой вярващ ме попита как най-добре може да се опише Грузия, бих му казал така:
„Страна,  където светиите и хората живеят заедно пред Бога и с  Бога“.  Почувствах
Грузия като остров на Православието, където човек може да отиде да подиша, да се
укрепи, преди да се върне пак във водовъртежа. От сърце желая на всеки от вас  да
открие поне един такъв остров. По молитвите на св. Гавриил!
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Вероятно много от вас пазят интересни спомени от своите поклоннически пътувания и
духовни преживявания. Не се колебайте да ги споделите  в енорийския ни лист!

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Септември 2017

 03.09. – 13     Неделя след Петдесетница. 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св. Литургия. Катехизис
за деца.
08.09.  –  Петък  –  Рождество  на  Пресвета  Богородица. 10,00  ч.  –  Часове,  10,30  ч.  –  св.
Литургия.
10.09.   –   Неделя пред Въздвижение. 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св. Литургия. 
14.09. – Четвъртък –  Въздвижение на Св. Кръст Господен (Кръстовден). 10,00 ч. – Часове,
10,30 ч. – св. Литургия.
17.09. – Неделя след Въздвижение. 09,30 ч. – Утреня, 10,30 ч. – св. Литургия. Катехизис за
възрастни.
24.09. – 1     Неделя след Нед. подир Въздвижение.   10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.

Октомври 2017
01.10.  -  2  Неделя  след  Нед.  подир  Въздвижение.  10:00  –  Часове.  10:30  –  св.  Литургия.
Неделно училище. 
08.10.  -  3  Неделя  след  Нед.  подир  Въздвижение.  9:30  –  Утреня.  10:30  –  св.  Литургия.
Катехизис за възрастни. 
14.10. (събота) – Поклонническо пътуване до Покрова на св. Богородица в Шартр (повече
информация ще намерите в храма и на интернет страницата на енорията).  
15.10. - 4 Неделя след Нед. подир Въздвижение - на св. Отци от VII Вселенски събор. 10:00
ч. - Часове. 10:30 – св. Литургия.
19.10. (четвъртък) – Св. Йоан Рилски Чудотворец. 10:00 ч. - Часове. 10:30 – св. Литургия. 
22.10. -  5 Неделя след Нед. подир Въздвижение - 10:00 ч. - Часове. 10:30 – св. Литургия. 
29.10. -  6 Неделя след Нед. подир Въздвижение -  9:30 – Утреня. 10:30 – св. Литургия.  В
този ден ще отбележим паметта на св. Димитър Мироточиви (26.10). 
Забележка: на 01.10. екип на телевизия Франс 2 ще заснеме част от богослужението.

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18e Paris M°12 ( Porte de la Chapelle) Контакти: Архим.
Емилиян Боцановски: тел. – 06 68 83 44 40; Свещ. Иван Карагеогиев: тел.- 06 51 15 49 70,
karageorgievich@gmail.com; Мариус Устабашиев (председател): тел – 06 30 56 58 67,

ustabashiev@hotmail.fr; Юлия Талева (редактор): тел. 06 29 45 60 92, julia.taleva@gmail.com
Интернет страница: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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