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Христос се ражда – славете

Го! Христос слиза от

небесата – посрещнете Го!

Христос е на земята –

извисете се! Пейте на

Господа, всички на земята,

радостно Го възпейте,

народи, защото Той се

прослави! 

Песен 1, Катавасии на Рождество Христово

Икона: Св. Козма Маюмски и св. Йоан Дамаскин

КАТАВАСИИТЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Когато  ги  запеем  в  храма  на  Въведение  Богородично,  молитвено  и
емоционално се насочваме към наближаващия празник Рождество Христово.
Рождественските  катавасии  са  едни  от  най-красивите,  поетични  и  дълбоко
съдържателни литургични песнопения, които с мисловно богатство и изящна
словесност разкриват в пълнота смисъла на това велико събитие. 

Катавасиите  са  важна  част  от  празничното  утринно  богослужение.
Представляват поредица от ирмосите (водещите девет песни от празничния
канон, колкото са ангелските чинове), които свързват песнопенията смислово и
мелодично и изразяват връзката между събитията от Стария и Новия завет.
Думата  катавасия  идва  от  гръцкия  глагол  „катавено“  (слизам),  защото  в
древността певците от двата клира слизали от певниците в средата на храма и
запявали тържествено в общ хор. Изпълняват се не само на празника, но и
преди  и  след  него.  Както  и  други  празнични  катавасии,  рождественските
катавасии са двойни. Първите се пеят от Въведение Богородично до самия
ден на Рождество Христово, вторите – след празника до отданието му на 31
декември, а на самия празник се пеят целите. 

Написани са през VIII в. от двама големи химнописци - св. Козма Маюмски и св.
Йоан Дамаскин. В литургичното последование те свързват две важни събития:
въвеждането  на  света  Богородица  в  храма  -  предизвестие  за  бъдещата  ѝ
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мисия  като  майка  на  Спасителя  -  и  самото  Рождество  на  Богомладенеца.
Първата песен е вдъхновена от словото на св. Григорий Богослов за празника
Богоявление, който в древността е бил честван като един празник с Рождество
Христово. Тази песен напомня за химна на Мойсей за избавянето на еврейския
народ от египетското робство, а в новозаветните времена за спасението от
робството на греха чрез раждането на Богочовека Христос: „Пеем на Господа,
Който славно се прослави”. 

Вторите  песни  от  катавасиите  са  с  покайно  съдържание  и  обикновено  се
пропускат освен по време на Великия пост. 

Третата песен е химн на Анна, майка на пророк Самуил. Тук рогът като древен
символ на могъщество получава ново значение с безсеменното въплъщение
на Божия Син: „Свят си, Господи, Който възвиси нашия род!“. 

Четвъртата песен припомня предсказанието на пророка Авакум за Богородица:
„Христе, Който си израстък от Иесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от
Дева, сенчеста и прохладна планина“. 

В петата песен се споменава пророк Исайя, който от нощния мрак, символ на
греховния  свят,  приветства  идващата  зора  като  предобраз  на  Христовото
пришествие,  донесло  светлина  на  света:  „И  наставени  със  светлината  на
богопознанието,  бодърстващи  от  дълбината  на  нощта,  Те  славословим,
Човеколюбче.“ 

Шестата песен е поетична интерпретация на молитвата на пророк Йона, който
по чуден начин се избавил от смъртта във вътрешността на кита - предобраз
на тридневното възкресение от гроба на нашия Спасител: „Така и Бог Слово,
вселил  се  в  Дева  и  приел  плът,  излезе  от  нея,  запазвайки  девството  й
неповредено“. 

Седмата  и  осмата  песен  припомнят  химна  на  тримата  еврейски  момци,
възпитани в богопочитание, които с непоколебима вяра се спасили от огъня в
пещта,  превръщайки  го  в  прохладна  роса:  „...  и  като  не  се  уплашиха  от
огнената  стихия,  стояха  сред  пламъка  и  пееха:  „Благословен  си,  Боже  на
отците ни!”.  Така също и Божият Дух е способен да преобразява човешката
природа. 

Деветата  песен,  която  пеем  и  като  задостойник  по  време  на  литургията,
възхвалява  Богородица,  родила  Спасителя  на  света.  Песнописецът  се
възхищава при съзерцанието на дивното чудо:  “Тайнство виждам странно и
преславно:  пещерата  –  небе.  Дева  –  престол  херувимски.  Яслите  –
вместилище  на  невместимия  Христос  Бог,  Когото  ние,  възпяващите,
величаем.” 

Използвана литература:

Катавасиите на Рождество Христово на български език: https://dveri.bg/6whcy
Канон Рождества Христова. http://hram-puchkovo.me-ga.ru/articles/122 
Православно неделно училище „Света Троица“ - Пловдив:
http://sveta-troica-plovdiv.com/verouchenie/index.php?themes=2&view=212
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В ПАМЕТ

РАЗМИСЛИ ПРЕД РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Отец Стефан Паликаров (1982-2021)

Наскоро българската църковна община в Милано загуби ненадейно своя
пастир, повален от коварния вирус година след драматичния развой на
пандемията  в  Италия.  Ще  го  запомним  с  усмивката,  всеотдайното
служение  и ярката  богословска  ерудиция.  Бог  да  го  прости  и  да  дава
утеха на осиротялото младо семейство и на скърбящите енориаши! 

Ето, идва краят на постите, макар и още да не сме стигнали и до средата им.
Да кажем, че това е породено от личното ми нетърпение да се зарадвам на
тази случка, която се повтаря всяка година на този благословен Рожден ден.
Ама, докато стигнем до събитието, пак преминаваме през познатите теми - за
смисъла на постите, за това какво точно празнуваме и какъв е целият смисъл
на всичко.

През изминалите седмици и дни се случиха тъжни събития за мен - почина
един прекрасен млад духовник, който, мисля, че не доживя до 40 години. Сега
се случи,  че  отмина  във вечността  и  друг  мой приятел  -  прекрасен певец,
добър човек, който търсеше надеждата и любовта. Не успя да доживее и до
трийсет  години  дори.  Отминавайки  от  този  свят,  той  намери  своя  смисъл,
своята надежда и своята любов именно в Този, Когото очакваме отново да се
роди. Въпреки че ми е мъчно за тях двамата, няма да се оставя на тъгата,
защото  смисълът  на  живота  е  именно  да  се  намериш  във  вечността  на
Божието царство, а и само “мъртвите погребват своите мъртъвци”. В Христос
всички сме живи, а и как да ми е тъжно за тези, които са на по-добро място от
нас, които тепърва трябва да си “заслужим” спасението, а знаем, че то така
или иначе е по милост Божия, а не по заслуги. Поне да се постараем както
трябва, ако не друго!...

Църковен вестник, брой 24/2016 г.

 ОТЕЦ АНГЕЛ АНГЕЛОВ (1962-2021)

Ставрофорен  иконом  Ангел  Ангелов,  духовен  надзорник  на  Софийска
митрополия  и  дългогодишен  предстоятел  на  столичния  храм  „Света
София“,  се  спомина  след  дълга  битка  с  вируса.  С  блестящия
богословски  дар,  светлия  поглед,  с  който  често  ни  обгръщаше  от
телевизионния  екран,  с  благост  и  човеколюбие той беше  и  ще  остане
един от най-обичаните български духовници. Вечна да е паметта му!

Да влезем в болниците – това е християнството, което можем да отдадем. Да
проявим съпричастност, да занесем молитвата там, където толкова много се
нуждаят от чудото... Както учителите и лекарите, голяма част от свещениците
преминаха  през  това  изпитание.  Някои  си  отидоха...  Ние  също  бяхме  на
първата линия. И в тая смъртност, която властва, ние стоим докрай и последни
отдаваме молитвата, за да изпратим човека. 
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Безспорно  тази  година  е  различна.  Все  си  мисля,  че  епидемията  ни  даде
възможността да го осмислим.  Да осъзнаем какво честваме в този ден.  Да
няма спор за това колко постни ястия ще има на трапезата. А да осъзнаем най-
важното – че именно в тази тиха, интимна, свята нощ е станало нещо дълбоко
революционно. Защото Бог пристига в тоя свят. И това е единственият най-
ярък  пример,  когато  Бог  навлиза  така  активно,  изведнъж  в  света,  за  да
състрада с човечеството.  Това е космически акт и по  някакъъв начин ново
сътворение - Честъртън много хубаво го казва с идеята за пещерата, откъдето
започва  социологията  на  човечеството,  новият  живот.  Създателят  на  тая
вселена се преобразява и влиза в човешката природа, в тоя Младенец. И ония
ръце,  които  създават  вселената,  сега  са  толкова  малки,  че  не  могат  да
достигнат главите на безсловесните същества, които са в пещерата... 

Хората  са  напрегнати,  но  пък  затова  е  и  празникът  и  когато  навлезем  в
мистиката  на  тоя  празник,  отделяйки  се  от  материалното,  вярвам,  че
добротата във всеки един от нас ще се умножи. Искрено го вярвам. 

„Панорама“- БНТ, 18 декември 2020 г. 

ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Храмът е отворен всеки неделен ден и в посочените празнични дни.

Утринното богослужение започва в 9:30 ч., а светата Литургия – в 10:30 ч.
Възможност за изповед – до началото на литургията. 

ДЕКЕМВРИ

12.12. – 11 Неделя след Нед. подир Въздвижение. Катехизис за 
възрастни:Светата литургия: антифоните“.
19.12. – Неделя пред Рождество Христово.
24.12. – Петък – Бъдни вечер. 17.00 ч. – Празнична вечерня.
25.12. – Събота – Рождество Христово. Празнична утреня и св. Литургия.
26.12. – Неделя след Рождество Христово. Събор на Пресвета Богородица.

ЯНУАРИ

02.01. –     . Неделя пред Богоявление
06.01. –  - .  .      . Четвъртък Богоявление Св Литургияи Велик водосвет
09.01. –     .       : .   . Неделя след Богоявление Катехизис за деца св Йоан Кръстител
15.01. –  18.00 . –         . Събота ч Бдение за храмовия ни празник
16.01. –  12  .   .           Неделя следНед подир Въздвижение В тази неделя щеотпразнуваме

         .       (20.01).паметта на небесния нипокровител Св Патриарх Евтимий Търновски
23.01. –  14   .   .       : «  Неделя след Нед подир Въздвижение Катехизис за възрастни Малкият

         ». входи евангелското четиво в светата Литургия
30.01. –  15  .    –  . Неделя следНед подир Въздвижение наЗакхея

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; Интернет

страница: http:// http://www.paroissebg.fr; Фейсбук: Paroisse Orthodoxe Bulgare
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