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"На Светата Троица ви оставям - и сега и навеки!"
                Св. Патриарх Евтимий Търновски

Десет години от влизането в храма ни на Вход Господен в               
Йерусалим, Цветница
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свещ. Иван Карагеоргиев 

Църквата е чудо, благодарение на 
което можем да променим миналото, 
заличавайки нашите грехове чрез 
тайнството покаяние и да заживеем 
не в бъдещето, а във вечността и то 
още днес. Няма родител, който да 
не иска децата му да са щастливи, 
но единствено небесният ни Баща 
е способен да дарува на чедата 
си вечното щастие, което започва 
с нашата среща с Него, за да не 
свърши никога. Обичта му към нас е 
толкова необятна, че Той изпраща на 
земята Своя Единороден Син, Който 
умира за нас, унищожавайки по този 

начин смъртта, за да можем отново да станем Негови синове и дъщери. Тази 
велика тайна се изразява най-пълно в светата литургия - в това « обществено 
дело », което свещеникът няма право да отслужи сам, защото радостта, която 
то носи, е толкова голяма, че не може да не бъде споделена. В нея са призвани 
да участват всички!
Очакваме ви, за да бъде пълна не само нашата, но и Неговата радост!

 

Архимандрит Емилиян Боцановски

Благославям всички, които участваха 
от самото начало в създаването на 
общината "Св. патриарх Евтимий 
Търновски" в Париж и минаха 
през нейните изпитания! 
Прегръщам тези, които се 
присъединиха към нашето братство 
и ме радват със своето присъствие и 
участие в тайнствата, към които сме 
призвани! 
Очаквам с любов и онези, на които 
Бог ще отвори духовните очи и ще се 
присъединят към нас, за да се радваме 
и славим заедно Божията красота, 

величие и милост! 
Нека Бог преобрази всички нас, призваните да станем Негови чеда, нека ни 
дари Своя мир и свобода и ни води по мирни и безопасни пътища през целия 
ни живот до радостна среща с Него!
Пожелавам на всички хора с добра воля мир и спасение! 
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Кръщение от двама архиерии, митрополит 
Антоний и Варненски- и Великопреславски 
митрополит Йоан, гост на общината ни 

Свето Причастие, пълнотата и пътят 
на църковния ни живот 

Мисия на общината
Всяка неделя по време на светата литургия, която заедно отслужваме, се 
докосваме до непознаваемия Бог и ставаме не само Негови съвременници, но 
и част от Него, приобщавайки се с Христовото тяло и кръв. Така Спасителят 
заживява в сърцата ни, които затуптяват с Неговото, стига да Му позволим.
Въпреки нашето недостойнство, а може би точно поради него, ние пристъпваме 
към тайнството покаяние, чрез което Сам Бог се намесва в живота ни, за да 
поправи непоправимото, за да извади сърцата ни от аритмията, в която се 
задъхват и да им даде нов живот - Своя Живот, който започваме чрез светото 
кръщение и миропомазание, умирайки, за да възкръснем с Христа (понеже без 
Него сме обречени само на първото). 

Приемаме благодатните дарове на Светия Дух, за да бъдем такива, каквито Той 
иска да сме - вечно щастливи. Човешкото щастие не се измерва с материалните 
блага, които притежаваме, понеже на тях може да се радваме до време, а с 
това колко истински обичаме, защото когато човек обича истински, той обича 
завинаги. Но за да се научим да обичаме така, е необходимо да прощаваме, 
най-вече в « домашната църква », основана в тайнството брак. Мъжът и жената, 
свързани чрез него, са призвани да подражават на жертвената любов, с която 
Христос е обикнал Своята Църква, за да участват в Неговото или по-точно, в 
своето възкресение, благодарение на Него, за да надживеят както физическата, 
така и духовната смърт. Ето защо по време на опело свещеникът е облечен в 
бяло пасхално одеяние. Именно Пасхата Христова ни позволява да плачем, но с 
радостни сълзи, да тъгуваме, но с надежда, знаейки, че неизбежният край е ново 
начало, че раздялата е временна и радостта е вечна, понеже Бог е истинската 
радост, която не заслужаваме, но за която сме сътворени.
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Катехизис 
Катехизис за деца и възрастни

Както животът не свършва със смъртта, така и светата литургия не свършва 
с  отпуста. « Да излезем с мир » от храма, както сме призовани, означава да 
бъдем апостоли на Христовия мир, да го пазим в сърцата си, за да го споделим 
с всички. « Радост моя, придобий мирен дух и тогава хиляди ще се спасят около 
тебе » казва свети Серафим Саровски. Ето защо врагът на нашето спасение – 
дяволът, не понася този мир и прави всичко възможно да ни го отнеме. Съветът 
на свети Паисий Светогорец да не се връщаме от храма с повече грехове, 
отколкото сме носели на път към него, напомня, че духовната бран не секва 
и след влизането ни в Божия дом. За да я проведем победоносно, трябва да 
останем верни на Христа  и на неговите воини - светиите. Тези велики стратези 
са победили дявола, отказвайки да играят по неговите правила, отвръщайки 
на омразата с любов, на неверието с вяра, на гордостта със смирение… на 
хулата с благословение. Всяка втора неделя от месеца след светата литургия, 
с беседите и филмите в часа за катехизис за възрастни насочваме взор към 
тези колкото енигматични, толкова и прости уроци. Книгите от църковната ни 
библиотека, които са на ваше разположение, допълват духовните ни познания.

Нашата църква
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«Оставете децата да дойдат при Мене, защото на такива е Царството Божие» - е 
казал Сам Спасителят. (Mат. 19,13-14). Неделното училище, което се провежда 
всяка първа неделя от месеца за малките, е урок и за самите нас, защото се 
учим от чистата и нелицемерна радост на децата и ги насърчаваме да не я губят 
никога. Дори тяхното непослушание може да ни бъде за урок за собственото ни 
поведение, с което често ги предизвикваме. 

« Има толкова бедни родители, че единственото, което са оставили на децата 
си, са пари » е казвал приснопаметният сръбски патриарх Павле. Не за да не 
мислим за материалните грижи за децата, а за да не забравяме да им помогнем 
да прозрат онова, което никой не може да им отнеме и което е в техните сърца; 
към Онзи, Когото те несъзнателно изповядват много по-добре от нас и Който 
е способен не само да промени живота им на земята, но и да ги накара да 
заживеят още тук и сега с Неговата радост въпреки всички клопки и изпитания, 
с които съвремието ни е осеяно.

Народната песен възпява майката, която е носила своята рожба « девет месеца 
на сърце и три години на ръце », телесното родство не изключва, а напротив, 
предполага духовното. Според свети Порфирий Кавсокаливит възпитанието на 
рожбите ни започва от самото зачатие, продължава в майчината утроба чак до 
пълнолетието. В това възпитание са от значение не толкова думите, колкото 
молитвата и примерът. И нека не забравяме, че в този път един е Учителят, а 
всички ние  – деца и възрастни – сме ученици, Негови апостоли: граждани на 
земята, призвани да живеят на небесата.

Малко история
Българската православна църковна община "Св. Патриарх Евтимий Търновски" 
в Париж е учредена през 1982 г. с благословението на Главиницки епископ 
Симеон (по-късно митрополит на Западно- и Средноевропейската епархия на 
Българската православна църква). Първият свещеник на енорията идва през 
1985 г. В следващите години общината минава през изпитания -  липса на 
помещение за църковна дейност, финансови затруднения, смяна на енорийските 
свещеници. 

В началото на 2006 г., при среща на митрополит Симеон и предстоятеля 
на енорията йеромонах Емилиян с кардинал Андре ХХIII,  Католическата 
архиепископия на Париж решава да предостави на общината ни църквата „Св. 
Четирима Евангелисти“ в 18-ти район. С този акт се постави началото за водене 
на нормален и пълнокръвен църковен живот. Първата св. Литургия се отслужи 
в новия храм на празника Вход Господен в Йерусалим (Цветница), който стана 
паметен ден в енорийската история и наш втори храмов празник. Сега, десет 
години по-късно, Българската православна църковна община « Св. Патриарх 
Евтимий Търновски » изпълнява апостолската си мисия за нашите сънародници 
и заема достойно място сред братските християнски общности във френската 
столица.
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Асоциацията
По закон от 1905 г., френската държава разделя църквата от държавата 
и за съществуването на една църковна общност се налага организирането 
на нейните членове в асоциация с нетърговска цел. Такава асоциация беше 
създадена през 2004 г., а през 2011 г. я преобразувахме в асоциация с култова 
цел, статут, който позволява да издаваме документ за данъчни облекчения на 
дарителите ни. Този статут се препотвърждава от префектурата след обстойна 
проверка на всеки пет години. Дейността на асоциацията се регламентира от 
устава й. Всяка година членството в асоциацията се подновява. Членове могат 
да бъдат само енориаши, които водят редовен църковен живот. Те участват 
в общите отчетни събрания всяка година, и на всеки четири години избират 
църковно настоятелство от седем членове и двама подгласници, което ръководи 
административната дейност на асоциацията, както и надзорен съвет от трима 
членове, който се грижи за спазване на устава на асоциацията. Пред френските 
власти  и другите институции, асоциацията се представлява от изпълнително 
бюро, което се състои от председател, секретар и касиер. 

Така учредената ни асоциация, осигурява материалните условия и  извършва 
административната дейност за съществуване и обгрижване на Българската 
църковна православна община „Св. патриарх Евтимий Търновски” в Париж като 
част от Западно- и Средноевропейската епархия на Българската православна 
църква. Или накратко единствената задача на нашата асоциация е да създаде 
възможност да се събираме и изповядваме нашата православна християнска 
вяра. 
 

Прием в Българското посолство в Париж след поредно изложение на икони



8

Българска правослвна общ
ина «С

вети П
атриарх Евтимий Търновски» П

ариж

Настояще на общината 
Щастлива участ е да бъдем част от православието в Париж, представено чрез 
почти всички автокефални и поместни църкви, да черпим от духовните плодове 
на православната имиграция и най-вече на известната „парижка школа“ около 
богословския институт „Св. Сергий Радонежки“. Дните на православната 
книга в Париж, молитвените срещи на православната младеж, поклоническите 
пътувания са само част от събитията, в които участваме. Съвместните служби и 
взаимни гостувания с други православни общини са знак за нашето евхаристийно 
единство. 

Шеста поредна година организираме изложби на съвременната православна 
икона в един толкова космополитен и наситен на събития град като френската 
столица. През тези години избрахме иконата, а и тя избра нас, и я превърнахме 
в наше послание и празник, който не се уморяваме да споделяме с изисканата й 
френска публика, приятелите ни от другите християнски общности, българските 
институции в Париж, българските училища, българската диаспора... 

В тези изложения участваха и участват световно известни иконографи, които 
бяха достойно отразени във френските и българските медии. Не можем да не 
споменем 30-минутния филм на френската държавна телевизия Франс 2 за 
първото ни изложение в Българския културен институт в Париж, както и част от 
светата Литургия в нашия храм през 2011 г., в рамките на неделното предаване 
“Пътят на вярата”.

Празникът на светите братя Кирил и Методий, който ще празнуваме за 23-ти 
пореден път в Моренвилие е много обичан от българската общност в Париж, 
посещаван е от стотици наши сънародници и френските им приятели. 
Официално тази година отново ще бъде под патронажа на посланика ни

Откриване на изложение на съвременната православна икона в Българския 
културен институт в Париж
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във Франция г-н Ангел Чолаков и със съдействието на Българския културен 
институт. Тази прекрасна традиция ни задължава като организатори и 
съорганизатори да я обогатяваме, защото когато културата и вярата вървят 
заедно и плодовете са добри.

Архиерейска света Литургия, митрополит 
Антоний в съслужение с епископ Йов, 
чест гост на общината ни

Църковният хор 
Църковният ни хор, освен че ни потапя в молитвения дух на светите служби в 
храма ни, участва и в различни важни прояви на християнския живот в Париж, 
като концерта на енорийските хорове, който се състои всяка година, по идея и 
организация на асоциацията  за “Изследване на зараждането на християнството". 
Тези молитвени срещи – концерти, се състоят пред многочислена публика, в 
различни големи църкви и са събитие във френската столица. 

Църковният ни хор е малка самодейна група, отворена за всички богомолци, 
които имат необходимия слух, познания по солфеж и са готови да се ангажират 
с редовно присъствие на службите. 

Поклонение и православнна вечерня 
пред Христовата Туника в катедралата 
в Аржeнтьой



10

Българска правослвна общ
ина «С

вети П
атриарх Евтимий Търновски» П

ариж

За небесния покровител на 
общината 

Кратко житие

Св. Патриарх Евтимий Търновски е 
последният патриарх на България 
преди падането под турска власт. 
Роден е в Търново около 1320 г. във 
виден болярски род. Замонашва 
се и става ученик на св.Теодосий 
Търновски. Дълги години обикаля 
манастири по тогавашния 
християнски свят. Около 1370 се 
установява в манастира "Св. Троица" 
край Търново, където и основава 
Търновската книжовна школа. 
Известен е в целия православен 
свят, тъй като поправя и написва 
голям брой книги и слова за светии. 

При превземането на Търново до последно остава и организира отбраната на 
града при отсъствието на царя. След като градът пада, той продължава да се 
грижи за жителите му, изобличава турския управител за зверствата и избиването 
на болярите.Заради непреклонността си е изпратен на заточение. Предполага 
се, че мощите му почиват в Бачковския манастир "Успение Богородично".

Молитвакъм св. Евтимий

О, преблажени отче наш Евтимие! В сърдечно умиление, като прекланяме колене 
и падаме пред твоя честен образ, смирено те молим: погледни милостиво на 
твоите еднокръвни люде, които с обич те почитат и усърдно ти се молят: простри 
свещените си ръце към Пресветата и Живоначална Троица, на Чийто божествен 
покров завинаги си ни връчил, и изпроси нам прощение на греховете, изцеление 
на душевните и телесни болести. Бъди застъпник на всички обидени, утеха на 
скърбящите, а на бедствуващите – скорошно избавление! Просвети нашия ум, 
за да ходим в закона Господен! Ти, който стоиш пред престола на Божията 
слава, моли седящия на него Христа Бога нашего, да запази благочестивия ни 
народ, църквата,страната ни, Високопреосвещения нашмитрополит Антоний, 
твоя древнопросиял град и твоя свети храм, от всяко зло ,губителство, меч, 
огън, смутове и междуособна война; да ни изпрати желания мир и отрада, а 
и така също всичко, което ни е потребно за спасение; да ни избави от всяка 
предстояща беда, тъй че в сегашния век да поживеем в тихо и безмълвно 
житие, а в бъдещия – да се сподобим с небесното царство, по благодатта и 
добросърдечието на безначалния Му Отец и единосъщния Негов Дух всякога и 
във вечни векове. Амин!
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Местонахождение и контакти
Богослуженията се състоят в предоставената ни църква "Св. Четирима 
Евангелисти". 
Адрес: 1 rue de la Croix Moreau, 75018.
Метро 12, станция Marx Dormoy или Porte de la Chapelle. Автобуси:  35, 
60, 65, 153, 166, 252, 302, 350. 

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и на големите църковни празници. 
Програмата за месеца е достъпна на сайта на общината.

За контакти с нас
www.paroissebg.fr; www.facebook.com/eglise.bulgare

Архимандрит Емилиян Боцановски – предстоятел
тел – 0033 (0)6 68 83 44 40
ел. поща – bocanovski.emile@neuf.fr

Свещеник Иван Карагеоргиев 
тел – 0033 (0)1 77 12 85 78
ел. поща – karageorgievich@gmail.com

Мариус Устабашиев – председател
тел – 0033 (0)6 30 56 58 67
ел. поща – ustabashiev@hotmail.fr

Николай Рангелов – секретар
тел – 0033 (0)6 20 32 67 01
ел. поща – mjnico@msn.fr

В случай, че не успеете да се свържете веднага, моля оставете съобщение, 
или пишете на посочените имейли.



Скъпи братя и сестри,

С тази малка брошура ви представяме българската църковна община в 
Париж, чийто праг през тези десет благодатни години прекрачиха много наши 
сънародници. 
Господ даде да имаме църква. В тази дума църква, се събират заедно и общата 
ни вяра в Бога и изповядването Му,  т.е.  цялата ни общност, малкия ни, но 
красив храм, в който се води вече десет години църковен живот и който вече 
десет години не е затворил вратите си в неделен ден.
Създадохме тази църква с любов, събрана в Христовото име и служеща Му. 
Милост Божия, че църквата ни има в тези години за предстоятел архимандрит 
Емилиян Боцановски.  С търпение и смирение, той извървя своя път, участва 
във всички дела по съграждането на това ново начало, положи в градежа й 
душата си.
На Възкресение Христово преди четири години бе ръкоположен за свещеник 
Иван Карагеоргиев. Ръкоположението му бе извършено от двама епископи и 
седем свещеника от различни братски православни църкви, което нарекохме 
тогава „Тържество на православието”.
Сега, години по-късно, можем да кажем: „Дойде благодат върху благодат!” 
Нашата енория има ярко присъствие в живота на православен Париж и много, 
много приятели в Христа. 
Енорията ни е кръстопът, много от нашите енориаши заминават и се включват в 
църковните общности в България или другаде по света, като отнасят частица от 
нашия дух и бихме казали и нашата свобода, защото нашата църковна общност 
излъчва свобода...
Благодарим на митрополит Антоний за грижите, приятелството и  силното 
духовно присъствие! 
Благодарим на всички приятели в Христа на нашата енория!
Благодарим на приятелите ни от католическия диоцез, в който се намира нашия 
храм! 
Благодарим специално на българския посланик във Франция г-н Ангел Чолаков 
и на г-жа Диана Игнатова – директор на Българския културен институт за 
доброто и приятелско сътрудничество! 
Благодарим ви, братя и сестри, които се чувствате призвани и участвате активно 
в църковния живот на общината ни, всички, които прекрачвате църковния 
праг смирено, споделяте молитвения ни живот като общност в Христа, и 
помагате невидимо и скромно с труда си, със средствата си, за поддържане и 
стопанисване на храма ни!
Да споменем и всички наши починали, Бог да ги прости и вечна да бъде тяхната 
памет!
Да гледаме напред с радост, по молитвите на сияйния ни небесен покровител 
свети патриарх Евтимий Търновски! 

С нами Бог! 

Църковното настоятелство

Българска правослвна общ
ина «С
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