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Енорийски вести
Скъпи братя и сестри,
Пред Вход Господен в Йерусалим, превърнал се в символ за църковната ни
общност, празник на който преди седем години прекрачихме прага на нашия храм за
първата ни богослужба и в очакване на Възкресение Христово, имаме да споделим
заедно радостни вести.
От 16 до 18 април с благословението на нашия митрополит Симеон пристига на
посещение в общината ни неговия викарий Константийски епископ Антоний. Основният
повод на това посещение е ръкополагането в свещенство на иподякон Иван
Карагеоргиев. Програмата на Негово Преосвещенство епископ Антоний включва: на 17
април – Светли Вторник, от 10,00 часа в храма на Богословския институт „Св. Сергий
Радонежски” ще присъстваме на архиерейска св. Литургия. Епископ Антоний в
съслужение с архиепископ Гавраил, ректор на института и митрополит на Руските
църкви в Западна Европа към Константинополската патриаршия, ще ръкоположи Иван
Карагеоргиев за дякон, а на следващия ден 18 април – Светла Сряда от 10,00 часа,
отново по време на архиерейската св. Литургия Иван ще бъде ръкоположен за свещеник.
Накратко, милостта Божия е над нас. Иван избра нас и ние него. Преди да
извикаме при ръкополагането му „Аксиос” (достоен), нека си припомним това, което
мнозина знаят за него. Иван няма нужда от представяне, той е член на нашата общност и
всички го познават. И все пак, Иван е от свещеническо семейство – отец Йордан
Карагеоргиев е един от най-обичаните свещеници в Старозагорската епархия. Познаваме
отец Йордан и от гостуването му в Париж по време на отпуската на архимандрит
Емилиян през 2010 г. Иван избра да служи на Бога още от младини. Завърши с отличие
Пловдивската духовна семинария, с отличие Богословския институт „Св. Сергий
Радонежски” в Париж, магистратура в Богословският институт в Женева, сега учи
история на философията в Сорбоната. Иван е под небесния молитвен покров на големи
наши архиереи. Иван припозна нашата църковна общност в Париж като своя и
благодарение на топлотата и обичта, с която беше обграден от всички и на първо място
на грижата, приятелството и молитвената подкрепа и пример на един достоен
свещенослужител - нашият предстоятел архимандрит Емилиян. Иван ни отговори със
същото. Сега поема по пътя на свещенството и с пълната и безрезервна подкрепа на
съпругата си Елена. Както каза при едно от идванията си в Париж епископ Антоний:
„Бог кадрува църквата!”, така и Иван е избран, за да осъществи приемствеността в
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Българската православна църква. На добър час Иван! С нами Бог! Радостта и вълнението
ни са не по-малки от твоите!
Ръкоположението на Иван в свещенство ще стане в храма на Богословския
институт „Св. Сергий”, не само защото има осветен олтар и по канон тайнството
Свещенство може да бъде извършено само там. Иван израстна и завърши висшето си
богословско образование и под грижите на сродната ни братска руска църковна общност
от преподаватели, свещенослужители, студенти и миряни, както и лично от митрополит
Гавраил.
А какъв път е избрал Иван разбираме от написаното от св. Ефрем Сирин за
свещенството. Един от от най-великите св. Отци на църквата ни св. Ефрем Сирин ни
открива духовния свят и сила на това тайнство.
Друго важно събитие. Отново на 17 април, но от 19,00 часа е откриването на
изложението „Българската икона” в културния ни институт в Париж, организирано от
църковна ни общност. Ще присъства Негово Високопреосвещенство митрополит
Гавраил, Негово Преосвещенство епископ Антоний, Негово Превъзходителство
посланик Марин Райков, официални гости и разбира се и ние, с нашия отец Емилиян.
За втора поредна година община ни, под патронажа на посланик Марин Райков и със
съдействието на Българския културен институт, организира изложение на български
икони. Това сътрудничество започна изключително успешно с експозиция на икони,
открита на 11 май миналата година и отразена за широката френска публика от
телевизия Франс 2 в рамките на предаване за БПЦО в Париж.
В това изложение ще преоткрием отново света на българската икона, свят, в който
иконата не е картина или идол, а молитвено общение, колкото съкровено, толкова и
реално между човека и неговия Творец, отварящо му вратите към Царството Божие. Този
свят идващ от древната християнска традиция, преминава през прекрасните школи
създадени от българските зографи, през настоящето към бъдещето и чрез различните
поколения творци, които представяме: Ангел Радушев, Елена Карагеоргиева, Николай
Иванов, Зорница Иванова и с приятелското участие на Галя Добрева.
В програмата на изложението:
17 април, вторник, третия ден на Възкресение Христово от 19,00 часа – откриване,
вернисаж, песнопения на църковният ни хор.
На 8 май от 19,00 часа – мултиинструментален концерт на Николай Иванов с авторски
композиции на църковна и фолклорна тематика. В концерта ще се включи Елена
Карагеоргиева – цигулка.
Нашата енориаша Елена Карагеоргиева, иконограф, ораганизатор и участник в
изложението ще присъства всеки работен ден от 18 април до 11 май в БКИ от 12,00 до
15,00 часа. Посетителите в тези часове ще се докоснат до творческия процес при
създаване на мозайка, древно и рядко срещано днес църковно изкуство.

Друга вест от административния живот на общината ни. На 29 януари тази година
проведохме годишно отчетно-изборно събрание. В църковното настоятелство бяха
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избрани Мариус Устабашиев, Николай Рангелов, иподякон Николай Радков, иподякон
Иван Карагеоргиев, иподякон Борис Киров, Пенка Спасова, а архимандрит Емилиян е
член по право като предстоятел на църковната ни общност. На първото заседание на
църковното настоятелство беше избрано по устав Изпълнително бюро: Мариус
Устабашиев – председател, Николай Рангелов – секретар и иподякон Николай Радков –
касиер.
Сега наближава Възкресението на Лазаря, Вход Господен в Ерусалим, седмицата на
страстите Христови и пътя на Изкупителя на човечеството към Голгота, за да дойде
Възкресение Христово, Празникът на празниците – отварянето на пътя на човешката
душа към нейното отечество, Царството Божие, Светлата седмица, в която ще бъдем
заедно с Иван, нашият нов свещеник.
Църковното настоятелство

Слово за свещенството
Св. Ефрем Сирин
Източник: Архив на Двери на Православието
Необикновено
чудо,
неизказана сила, страшна тайна е
тайнството на свещенството! То е
духовно,
свято,
досточестно,
безукоризнено; и него Христос, със
слизането Си, е дарувал на недостойните.
Припадам и със сълзи и въздишки моля да
се вгледаме в това съкровище на
свещенството в тези, които го пазят
достойно и свято. Защото то е светъл и
несравним щит, непоколебим стълп,
нерушима стена. То е твърда основа,
възлизаща от земята до небесния свод. И
какво говоря, братя? То докосва найвисоките
сводове,
безпрепятствено
възлиза в самите небеса на небесата,
свободно прокарва пътища заедно с
безплътните сред Ангелите. И какво
говоря: сред горните Сили? То бива
събеседник на Самия Владика, Творец и
Светодател на Ангелите; и само да поиска, веднага приема дръзновение. Няма да
престана, братя, да прославям пред вас достойнството на този сан, което Троицата е
дарувала на Адамовите синове. Чрез него е спасен светът и е просветено творението.
Чрез тях е отнето от земята беззаконието, чрез тях на земята се въдворява
целомъдрието; чрез него е доведен до бездействие падналият дявол; развратните са
станали осветени съсъди, блудниците - чисти и нескверни; неразумните са станали
водачи на правдата, беззаконниците - добри и благочестиви. Чрез него е потъпкана
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властта на смъртта, адът е изгубил силата си. Адам е освободен от клетвата, небесният
чертог е приготвен. Чрез тях човешката природа се издига до висотата на безплътните.
Какво още да кажа, или за какво да възхваля? И словото, и понятието превъзхожда дарът
на сана на свещенството. И както мисля, това ни дава да разберем изуменият Павел,
когато казва:„О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са
непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища!” (Рим. 11:33). То лети
нависоко, възнасяйки в най-скоро време нашите моления от земята на небето към Бога,
ходатайства пред Владиката за рабите.
Да бъдем проницателно внимателни, братя, към това страшно и тайнствено сказание;

защото без многоуважаемото свещенство на смъртните не се дава прошка на греховете.
Какво ви говорихме неотдавна за тайнството на свещенството? - Лозата, пшеничното
зърно и свещенството единодушно са устремени към Единия. Но лозата и пшеницата са
робини; а свещенството е свободно. Затова, когато те са събрани в едно, тогава всяко от
тях като благоухание пред Царя повече от всички съкровища принася силата на своите
плодове. Лозата принася виното, пшеницата - хляба. А свещенството с пълно
дръзновение се издига от земята на небето до съзерцанието на най-Невидимия и
припадайки, се моли на Владиката за рабите, възнасяйки сълзите и въздишките на
съслужителите, и пламенно предлагайки ги в дар на своя Владика, заедно с моление и
покаяние, измолвайки от добросърдечния Цар прошка, помилване и милост, за да слезе
Духът Утешител и да освети Даровете, предлагани на земята и веднага след като са
принесени, са станали страшни тайни, изпълнени с безсмъртие: защото предстоящият
йерей извършва молитва за всички. Тогава душите пристъпват и в страшните Тайни
получават очистване от сквернотите.
Виждаш как свещеният сан лесно очиства душевните скверноти. Да бъде
благословен Спасителят, принесъл на земята този пресветъл, очистителен дар,
просветил йереите с благодат, за да сияят те като светила в света! Народът, живял преди
нас, постигал освещение чрез рог с елей, а ние, потребните раби на Благословения, не
сме получили нито рог, нито чувствен елей, но самата висока и страшна Мишца,
слизайки от небето, чрез възлагане на ръце ни е дарувала Своя Дух, като огън, слязъл
върху Апостолите. О, неизказана сила, благоволила да се вселява в нас чрез възлагането
на ръцете на светите йереи! О, какъв висок сан има странното и чудно свещенство!
Блажен е, който чисто и безукоризнено живее в това достойнство. Петър, който бил
наречен Кифа и някога на брега на езерото бил уловен с мрежа, и за когото великият
Пастир засвидетелствал: „на тоя камък ще съградя църквата Си” (Мат. 16:18), чрез
свещенството, като достоен, приел и ключовете на небесата. Подобно на него и Павел,
който преди бил гонител, като се удостоил с този дар, като на криле обходил цялата
вселена, проповядвайки и възвестявайки възкресението на мъртвите.
И тъй, да познаем, братя, колко велико, необятно и неизмеримо е достойнството на
свещенството. Слава на Единородния! Слава на Единия Благ, Който го предава на
Своите ученици чрез новия, свят Свой завет, за да покажат и те пример във възлагането
на своите ръце върху достойните! Затова нека всички почетем, нека всички облажим
имащите сана на честното свещенство, знаейки добре, че който обича царевия приятел,
несравнимо повече ще го обикне царят. Затова да възлюбим Божиите йереи, защото те са
приятели на благия Бог и ходатайстват за нас и за света. Почитай йерея, изпълнявайки
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Христовата заповед, в която е казано: „който приема пророка с радост в име на пророк,
ще получи пророческа награда” (Мат. 10:41). Дори и да не знаеш за някой йерей достоен
ли е за сана, или не, не го презирай заради Христовата заповед. Както не търпят вреда
чистото злато, ако е покрито с кал, и най-скъпоценният бисер, ако се докосне до нечисти
и скверни неща; така и свещенството не се осквернява от човека, дори ако приелият го е
недостоен. Ако някой се окаже достоен за този сан и ходи в него преподобно и
безукоризнено, той си приготвя живот и нетленен венец. А ако някой се осмели да
встъпи в него недостойно, си приготвя външната тъмнина и съд без милост.
Друг пример ти представям, човече, за да не се осмелиш, по своето високомерие,
да встъпиш недостойно в сана на свещенството; защото чистият Бог не благоволи към
приелите ръкоположение поради високомерие. Знай какво са претърпели онези
нещастни, които някога се възпротивили на Моисей и Аарон, и имали безразсъдството
безсрамно и самоволно да принесат тамян на Бога. Огънят от небето не погълнал ли
всички, задето се осмелили да си присвоят сана, който бил по-високо от тях? Също и на
Мариам, Божията пророчица, за това, че само с една дума укорила Моисей за
свещенството, Всевишният определил такова поругание, че тя, цялата покрита с проказа,
за седем дни била отделена от стана. И сега, братя, водете чист живот, подражавайки на
Моисей, Аарон и Елеазар. Виж как благочестивите йереи в този сан отмъстили на
безбожните опълчения на враговете. Моисей, като йерей, издигнал ръце към Бога и
поразил Амалик с неизцелима язва. Препасаният със свещенството Авраам обърнал в
бягство царете. Приемайки върху себе си свещенството, Мелхиседек благословил
избрания Авраам с висше благословение.
Удостоил ли си се, брате, със сана на свещенството? Полагай старание да
благоугаждаш на Военачалника с чистота и праведност, и божествена мъдрост, и светло
девство. Бъди пламенен ревнител като целомъдрения Иосиф, чист като Иисус,
страннолюбив като Авраам, обичащ бедните като Йов, любвеобилен като Давид, кротък
като Моисей; заблудилия се върни в пътя, куция подкрепи, падналия вдигни, немощните
защити; и върши всичко, подобно на това.
А аз, възлюбени братя, изпадам в ужас, виждайки на какво имат обичай да се
осмеляват някои безумци, които се решават безсрамно и прибързано да се стремят към
свещенство и да го приемат, без да са призвани от Христовата благодат, не знаейки, че си
събират огън и смърт, бедните. Не само за това ти говоря, човече, да не приемаш
прибързано свещенството, но и да не се докосваш до който и да е от съсъдите на
всечестното служение. Ако си чел какво е претърпял Оза, когато се докоснал до Божия
кивот, то винаги помни, възлюбени брате, и страшното изречение на Всевишния Бог,
казано чрез устата на пророк Исаия: „На кого ще погледна: на смирения и съкрушения
духом и на треперещия пред Моето слово” (Исаия 66:2). Винаги помни тези слова и
бъди внимателен, за да придобиеш съкровище - кротък помисъл, за да можеш по този
начин мислено да влезеш в горния Йерусалим и да принасяш духовни жертви на
непристъпния Цар и Бог. Там се изплитат неувяхващи нетленни венци и там Сам
Христос ще те увенчае пред Ангелите с венеца на безсмъртието, и ти с горните ликове
във вечни векове ще възпяваш победната песен на Света Троица.
Амин.
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Програма на предстоящите богослужения
01.04.– 5 Неделя на Великия пост – Преп. Мария Египетска.
10,00 ч. - Часове, 10,30 ч. – св. Василиева Литургия.
08.04. – 6 Неделя на Великия пост. Вход господен в Йерусалим. Цветница.
10,00 ч. - Часове, 10,30 ч. – св. Литургия.
12.04. – Велики четвъртък.
10,00 ч. - Часове, 10,30 ч. – св. Василиева Литургия.
18,00 ч. - Последование на 12-те евангелия.
13.04. – Велики петък.
18,00 ч. – Вечерня с изнасяне на св. Плащаница. Опело Христово.
15.04. – Възкресение Христово. Пасхална утреня и св. Литургия на 14.04. от 20,30 часа.
17.04. – Възкресение Христово.
08,00 ч. – Утреня, 10,00 ч. – Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Сергий
Радонежски”, 96, rue de Crimée, 75019 Paris, Metro Laumière, bus 48, 60, 75 (Arrêt : Place
Armand Carrel). Гостуване на викарийния ни епископ Антоний и ръкополагане в
дяконски чин на иподякон Иван Карагеоргиев.
18.04. – Светла Сряда.
08,00 ч. – Утреня, 10,00 ч. – Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Сергий
Радонежски”, 96, rue de Crimée, 75019 Paris, Metro Laumière, bus 48, 60, 75 (Arrêt : Place
Armand Carrel. Гостуване на викарийния ни епископ Антоний и ръкополагане в
свещенически чин на Иван Карагеоргиев.
22.04. – 2 Неделя след Пасха – Томина.
10,00 ч. – Часове, 10,30 ч. – св. Литургия. 12,00 часа – Празнична Великденска трапеза.
29.04. – 3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици.
10,00 ч. – Часове, 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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