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ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО - ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО
СЕМЕЙСТВО И МЛАДЕЖ

ИЗ ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОПОВЕДИ НА НАШИТЕ СВЕЩЕНИЦИ 
На  Света  Богородица  е  отредено  специално  място  –  тя  стои  „по-високо  от
ангелите“, както се пее в песнопенията. Чрез нея Бог, по същността Си непознаваем,
влиза в човечеството в човешко тяло и черти, за да можем да Го видим, да общуваме
с Него, да бъде достъпен за нас. Дева Мария е средството за Божието въплъщение
на земята. Въведение Богородично е един от нейните празници – денят, в който е
тръгнала по предопределения ѝ от Бога път – да вмести в себе си Невместимия.

Архимандрит Емилиян Боцановски 

Въведение  Богородично е  първият и последният по рода си  празник през  коледния
пост  преди  Рождеството  Христово,  тържество,  което  насочва  взора  ни  към
Младенеца  Христос,  към Витлеемската  ясла и  онази  бездънна нощ и пещера,  от
която изгря Слънцето на правдата.  На този празник честваме „виновницата“ за
това, че Младенецът е между нас – света Богородица. Празнуваме нейната вяра и
най-вече вярата на нейните родители, богоотците Йоаким и Анна, които не са се
посвенили да оставят в храма тригодишната си дъщеричка – измолено, изстрадано и
обещано на Бога дете след толкова продължителна мъка от бездетието, понеже за
старозаветната епоха да нямаш дете се е смятало за голямо Божие наказание. И
ето  че  именно  на  тях  Бог  е  дал  онази,  която  ще  стане  майка  на  всички  ни.
Въведението  на  малката  Мириам  е  описано  в  протоевангелието  на   Яков  и  в
църковното предание. Отроковицата била тържествено изпратена – важен момент
е  това  тържество  на  жертвата,  направена  с  благодарност  и  радост  от
родителите.  Това  се  опитваме,  макар  и  много  по-недостойно,  да  правим,  като
възнасяме жертва по време на светата литургия – „Твоя от Твоих“, сиреч онова,
което Ти си ни дал. Ние не даваме нещо от себе си освен жеста, с който връщаме
даденото ни от Бога.                                                          

                                                                                Отец Иван Карагеоргиев
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КРАЙ НА ЕСТЕСТВЕНОТО РАЖДАНЕ

Бертран Вержели

Да, наистина не е лесен начинът, по който днес децата идват на света. Има я болката от

раждането.  Има я  болката  от  несбъднатото  желание  за  дете  заради  безплодието  на

дадена двойка.  Има го и желанието  за  дете  при еднополовите двойки,  обречено от

ограничението  на  природата.  Има  желание  да  се  отдели  сексуалността  от

възпроизводството, за да не се налага да живееш с притеснението от нежелано раждане

или за да се избегне бремето на противозачатъчните средства и аборта. Оттам идва и

всичко,  на  което  сме  свидетели  днес.  Да  се  впуснем в  експеримента  за  едно  ново

човечество, освободено от зачатието в днешния му вид, е примамлива идея. Жената не

трябва да  бъде в плен на детеродните си органи, е казвала Симон дьо Бовоар. 

Много двойки страдат от това,  че нямат деца,  а  толкова силно ги желаят.  Затова и

разбираме какво би бил за тях експериментът с изкуствена утроба. Да допуснем, че

утре  законодателят,  за  да  удовлетвори  искането  им,  позволи  тази  нова  форма  на

възпроизводство. Къде би била границата? Днес двойката страда от това, че не може да

има дете. А ако утре страда от това, че има русо и синеоко дете, а е искала тъмнокосо и

тъмнооко?  Какво  ще  правим?  Ще  се  намесим  ли,  като  променим  програмата  на

зародиша? И ако да, къде ще бъде границата? След като сме избрали цвета на косите и

очите,  какво  ще  програмираме?  Гениалността?  Олдъс  Хъксли  в  своята  книга

„Прекрасният  нов  свят“  си  е  представил  сътворението  на  един  съвършен  свят  с

производство на бебета от научни лаборатории. Изкуствената утроба не би ли отворила

вратата за тази чудовищна утопия? Ако за една двойка е тежко да няма дете, трябва ли

да заключим, че природата е несправедлива и да я поправим, като установим някакво

„право на дете“? Ако е така, какво ще остане от правата на самото дете? Нима едно

дете е предназначено единствено за удовлетворение на желанието на възрастните да го

имат?

Този въпрос възниква в друга форма и за еднополовите двойки. Можем да разберем

тяхната болка, че нямат деца, а ги желаят, за да конкретизират любовта си. Въпреки

това,  тъй като става дума за право, ако едно дете се роди на еднополова двойка от

двама мъже, то няма да има майка. Тежко е да нямаш баща или майка. Редно ли е под

претекста да удовлетворим желанието за дете на възрастните, да лишим едно дете от

баща или майка?

Да искаме да отделим сексуалността от възпроизводството също е разбираемо. Колко

избегнати  притеснения!  Колко  спестени  насилия!  Ала  дали  е  уважение  към

сексуалността да я отделиш от връзката ѝ с живота? Не вървим ли в тази посока, с

което я превръщаме в играчка? В момента цари много безотговорност по отношение на

секса.  Ако  обществото  реши  да  прекъсне  връзката  на  секса  с  живота,  тази

безотговорност няма ли да стане тотална? И ставайки тотална, няма ли в крайна сметка

да убие сексуалността, като я обезсоли? 

Изобщо хубаво е да се родиш в човешко тяло. Това означава, че от самото начало на

живота си потопен в живота, в човечеството, в чувствителността. Ако утре детето се

ражда  в  машини,  с  науката  като  единствена  майка  и  утроба,  ще  му  липсва  нещо:

интимната връзка с човечеството, която идва от самия факт, че си роден от него, когато

си роден от майчино тяло. Може би повече няма да познаваме биологичната съдба. Ала

ще познаваме съдбата на машината и чрез нея – фантазмите на науката и на човека-Бог

да отнемат майчинството на жената.  

Из „Изкушението на човека-Бог“ (La tentation de l'homme-Dieu), Le Passeur, 2015      
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ПРЕД ПОКРОВА НА СВЕТА БОГОРОДИЦА 

Галина Кънева

На 14 октомври т.г. общината  ни

участва  за  пореден  път  в

поклонническото  пътуване  до

град  Шартър,  организирано  от

Руския поклоннически център на

Корсунска  епархия  в  Париж.  В

него  се  включиха  16  наши

енориаши.  В  „Нотр  Дам“,

величествената   катедрала  на

града, отстоящ на 80 км от Париж,

е  съхраняван  покровът  на

Пресвета  Богородица.  Типичният

за  еврейското  женско  облекло

плащ  с  необичайни  размери  –

дължина  5  метра  и  ширина

половин метър – според църковното предание и исторически източници е бил носен

от  самата  Божия майка.  За  пръв  извор  на  сведения  за  светинята  се  смята трудът

„Слово  за  пренасяне  на  честния  покров  на  Богородица  във  Влахерна“  на  Теодор

Синкел. Празникът Покров Богородичен („покривало“, „защита“) възниква през X в.

и е свързан с видението на св. Андрей Юродиви и неговия ученик Епифаний, в което

св. Богородица се моли за жителите на Константинопол и ги покрива с дрехата си, за

да ги защити от нашествието на сарацините. 

Поклонническата програма  започна  със  света  Литургия,  отслужена  на

църковнославянски,  български  и  френски  език  от отец  Николай  Никишин  и  отец

Иван Карагеоргиев в криптата на катедралата, където се съхранява малка частица от

покрова. След литургията бе отслужен акатист в самия храм пред реликвария, в който

се пази по-голямата част от светата дреха. В проповедта си отец Иван Карагеоргиев

отбеляза, че след Въплъщението и възкресението Христово материята може да бъде

проводник  на  духа.  Давайки  примери  от  богослужебния  живот  на  Православната

църква,  като  освещаването  на  материалния  свят  посредством  осветена  вода,

преподаваща  благодатните  дарове  на  Светия  Дух,  той  подчерта  значението  на

светините,  до които са се докосвали Спасителят и най-близкото до Него човешко

същество  –  Божията  Майка,  готова  да  приеме  под  своя  покров  всички  свои

осиновени деца,  по силата  на вярата им в Христос.  След молебена отец Николай

Никишин припомни историята на пренaсянето на покрова. Реликвата е подарена на

император  Карл  Велики  от  византийската  императрица  Ирина,  а  през  876  г.  е

пренесена в катедралата в Шартър от неговия внук Карл II  Плешиви. Много чудеса

свидетелстват  за  молитвеното  застъпничество  на Владичицата,  която  избавила

страната от настъпленията на викингите през X век. 

Празникът,  който  е  вече  утвърдена  традиция  и  спомага  за  засилването  на

приятелските  ни  връзки  с  руската  църква  в  Париж,  продължи с  обща  трапеза  и

свободна разходка из града. 
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 Съобщение на църковното настоятелство

Приканваме активните членове на асоциацията ни, които не са платили членския си

внос, да го направят до края на 2017 г. Новодошлите в общността ни братя и сестри

могат  да  подадат  молба  за  членство.  Напомняме,  че  църковната  ни  община  е

регистрирана като култова асоциация по френския закон от 1905 г. Този статут ни

дава право да издаваме документ, който позволява да се намали годишният подоходен

данък на дарителя с 66% в границите на 20% от облагаемия доход.  На всеки пет

години  статутът  се  препотвърждава  от  префектурата  на  Париж след  проверка  на

годишните  ни  отчетни  доклади  и  списъците  на  активните  членове.  Той  беше

подновен в  началото на  2017 г.,  а  проверки са извършвани през  2011 г.  и 2016 г.

Дейността на асоциацията е регламентирана от устава, който е на разположение на

всички. Членството се подновява за всяка година, на него имат право само енориаши,

които  водят  църковен  живот,  след  писмено  искане  и  одобрение  от  църковното

настоятелство.  Те  участват  в  годишните  отчетни  събрания  и  в  избора  на  нови

настоятели,  провеждан  на  всеки  четири  години.  Годишната  вноска  е  20  евро.

Формуляра за членство ще намерите в приложението.

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Храмът е отворен от 9:00 ч. всеки неделен ден и в посочените празнични дни.

Утринното богослужение започва от 9:30/10:00, а св. литургия - от 10:30.

Възможност за изповед: до началото на литургията. 

Ноември 201  7  

04.11. – Cъбота – Задушница. 10.30 ч.– Панихида. 

05.11. – 7  Неделя след Нед. подир Въздвижение. Неделно училище за деца.

12.11. – 8 Неделя след Нед. подир Въздвижение. 

19.11. – 9 Неделя след Нед. подир Въздвижение. Катехизис за възрастни.

21.11. – Вторник – Въведение Богородично. 

26.11. – 13 Неделя след Нед. подир Въздвижение. 

Декември 2017

03.12. – 14 Неделя след Нед. подир Въздвижение.  Неделно училище за деца.

06.12. – Сряда – Св. Николай, архиеп. Мирликийски чудотворец (Никулден). 

10.12. – 10 Неделя след Нед. подир Въздвижение. Катехизис за възрастни.

17.12. – 11 Неделя след Нед. подир Въздвижение на св. Праотци. 

24.12. – Неделя пред Рождество Христово. 

25.12. – Понеделник – Рождество Христово. 

31.12. – Неделя след Рождество Христово. 

Адрес: 1, rue de la Croix Moreau, 18ème  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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