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Отец Валтер Горра

Честито Рождество Христово
“Познаваме тройното идване на Господа. Едно
окултно идване е елемент между другите две,
които са явни. В първото Словото е бил видимо на земята и
стои между хората, когато - както самият той казва - го видяха
и го мразеха. През последното идване "всяка твар ще види
Божието спасение" (Лк 3,6), и те ще видят този, когото
разпнаха (срв. Йо 19,37). Скрито обаче е междувременно
идване, в което само избраните го виждат в себе си, и душите
им са спасени.
През първото идване Той дойде в слабостта на плътта, през
това междувременно идва в силата на Духа, през последното
ще дойде във величието на славата.
Така че това междувременно идване е, така да се каже, един
път, който свързва първото с последното: в първото Христос е
бил нашето изкупление, в последното ще се прояви като нашия
живот, в сегашното е нашата почивка и нашата утеха”.
Тези думи на Свети Бернард Игумен водят нашето
размишление за тържеството, което скоро ще отпразнуваме:
Рождество Христово.
Защото ние в това тържество не възпоменаваме само неговото
раждане във Витлеем, нито само очакваме Неговото Славно
Второ Пришествие, което ще стане на последните дни, на края
на света. Но давайки внимание на тези две събития, живеем
още по-пълноценно в нашето време, в което Господа Исус
продължава да посещава всички нас.
В сегашното време се сбъднат думите на апостола Йоан в
неговата книга Откровение: “Ето, стоя пред вратата и хлопам:
ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и1

ще вечерям с него, и той с Мене” (Откр 3,20).
Пълно съпричастие, за което самия Исус ни е говорил през
времето когато беше със Своите Апостоли. Самия Той ни
обеща: “Аз съм с вас през всички дни до свършека на
света” (Мт 28,30). И чрез апостол Йоан ни казва “Няма да ви
оставя сираци; ще дойда при вас” (Йо 24,18). И не само Той но
цялата Свята Тройца пребъдва в онези, които го искат: “И Аз
ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с
вас вовеки” (Йо24,16) и “ако някой Ме люби, ще спази словото
Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и
жилище у него ще направим” (24,23).
Рождество Христово става събитие да разширяваме още повече
нашите сърца и всяко място в живота, за да има винаги
присъствието в нас на Светата Тройца, според думите на Исус:
“който Мене приема, приема не Мене, а Онзи, Който Ме е
пратил” (Мк 9,37) и “приемете Духа Светаго” (Йо 20-22).
В минало дойде в плътта, в бъдеще ще дойде в славата, днес
идва в нас със силата на Светия Дух.
Тогава вярата е приемане и това приемане с радост.
Вярата е точно обратно на това което е станало на Исус в
момента когато щеше да се ражда: “нямаше за тях място в
странноприемницата” (Лк 2,7). И Апостолът Йоан го казва:
“Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха”. (Йо 1,11).
А Йоан продължава положитълно: “А на всички ония, които Го
приеха, - на вярващите в Неговото име, - даде възможност да
станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от
похот мъжка, а от Бога се родиха” (Йо 1,12-13).
Раждането на Исус Христос в нас става по чудесен начин, наше
раждане в нов живот: “Исус отговори на Никодим и рече:
истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може
да види царството Божие” (Йо 3,3), и Исус допълни: “Недей се
чуди, задето ти казах: вие трябва да се родите свише” (Йо 3,7).
И това го казва на всички нас.
Чудото на Рождество Христово не е само в идването на Исус,
но в това, което носи със Себе Си за нас.
Можем да кажем, че вярата е един кръг, който се върти
постоянно: идването на Исус - приемането от нас - нашето
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раждане в нов живот. И пак отначало. По точно този кръг е
една спирала, в която се издигнаме все по-нагоре.
Проблемът идва когато ние спираме това движение не
приемайки Исус: в онзи момент вее няма нов живот, а смърт!
И това става всеки път когато махнем от нашето сърце яслата,
която приготвим за Исус и Той не намери място в нас.
Нашият живот пада в греха и губим Божията Благодат, от която
имаме постоянно нужда: “защото, ако с престъплението на
един човек смъртта царува чрез него самия, много повече ония,
които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще
царуват в живота чрез Едного Исуса Христа (Рим 5,17).
Термометърът за нашата вяра е радостта, която имаме в нас.
Тази радост, която не е дадена от вън (това което е около нас,
това което притежаваме и дори това, което успяваме да
достигаме). Тази радост нито дори зависи от това, което сме.
Но тя е дадена само от факта, че Той е в нас. И това е
достатъчно да ни радва. По този начин, могат да се намаляват
малките или по-големите радости за живота, но никога не
губим истинската радост в Него. Целия ни живот е обхванат от
тази радост и никой и нищо не може да я махне: “Кой ще ни
отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или
гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч?” - пита си
Свети Павел Апостол (Рим 8,35) който веднага отговаря: “Аз
съм уверен, че ни смърт, ни живот, ни Ангели, ни Власти, ни
Сили, ни настояще, ни бъдеще,. ни височина, ни дълбочина,
нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия
в Христа Исуса, нашия Господ”. (Рим 8,38-39).
Папа Франциск преди няколко дена ни говори че именно във
"отношенията с Отца в Духа" блести "вътрешната радост",
която Месията ни дарява. "Тази радост - добавя - е истинския
мир." A мир, който не е "статичен, тих", но - както Исая казва "мир, който се движи много", който е "силен във възхвала" и
"плодороден в майчинството за нови деца." A мир "радостен", с
други думи, както радостен е нашият Господ, Който - обяснява
Светия Отец - когато Той говори за Отца, го обича толкова
много, че той не може да говори за Отца без радост."
Честито Рождество Христово на всички.
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Тотка Иванова
БЛАГОСЛОВ НА НОВИЯ ВИТРАЖ

“Има история, разказваща за малко
момче, който беше очарован от
прекрасно изрисуваните стъкла в
неговата църква. Една Неделя свещеникът попитал децата дали
знаят кой беше светецът там. Малкото момче вдигна ръката си,
посочи към прозореца и каза: „Светците са тези, чрез които
светлината блести.”
Това е краят на проповедта на отец Йоахим Рего – генерал на
отците Пасионисти прочетена на тържествената литургия на 17
ноември 2013г., в катедралния храм „Св. Павел от Кръста” в гр.
Русе (отец Йоахим Рего не успя да дойде в Русе и изпрати своя
заместник, който прочете неговата проповед).
В този ден бе благословен неговия витраж с образите на
четиримата блажени мъченици – Евгени Босилков, Камен
Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков. Тържествената
литургия бе отслужена от монс. Петко – Епископ на
Никополската епархия, заедно с отец Валтер Горра, отец
Аугусто Канали (заместник на Генерала), отец Хезу Аристин
(секретар на мисиите), отец Алесандро Фопполи (секретар на
Генерала), отец Фернандо Такконе и Пиерлуиджи Д’Еудженио.
Присъстваха и сестра Франческа Лигурго (провинциалка на
сестрите Пасионистки) и сестра Анна Занфино (съветничка).
По време на литургията, след четивата, беше прочетено
свидетелство написано от сестра Габриела Босилкова
пресъздаващи последните дни от живота на монс. Евгении
Босилков. Цялата се събрала общност бе отново потопена в
мрачната действителност от ноември 1952. Подвластни на
силата на емоциите от този разказ като една духовна подкрепа
прозвучаха думите на отец Йоахим Рего „Четиримата мъченици
– Евгений, Камен, Павел и Йосафат, чиито лица са изобразени
на изрисуваните стъкла, които освещаваме днес, са примери да
не се отказваме от засвидетелстването на Исус в Пътя, Истината
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и Живота. Тези мъже и техните животи не са пример за
неуспех, а пример за надеждност и истина”.
Епископ Петко и присъстващите свещеници благословиха
новия витраж и под звуците на химна за монс. Евгений
Босилков червеното платно закриващо техните образи падна и
пред нас се разкриха четирите лика на блажените мъченици.
Така редом до светите апостоли Петър и Павел, Жана Дарк,
Елисавета Унгарска и всички други, които ни гледат от
красивите стъклописи се наредиха и българските „мъченици:
Евгений, Камен, Павел и Йосафат, които допуснаха светлината
на Христос да блести чрез тях”.

Отец Аугусто Канали
Сестра Франческа Лигурго

Благословия на новия витраж
Целуването на реликвата на бл.Евгений
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Ирена Паскалева

ЗАКРИВАНЕ НА
ГОДИНАТА НА ВЯРАТА
На 24 ноември 2013г. в катедралният
храм „Свети Павел от Кръста“ в
гр.Русе беше официално закрита Годината на Вярата в
Никополската католическа епархия. Тържествената литургия бе
на празника Христос Цар на вселената и беше отслужена от
Апостолическия Нунций монсеньор Януш Болонек, в
съслужение с монсеньор Петко Христов епископ на
Никополската епархия и отец Валтер Горра енорийски
свещеник в катедралния храм.
Монс. Болонек започна проповедта си с думите на апостол
Павел „Мир Божи да цари в сърцата ви!“ (Кол.3,15) и предаде
сърдечни поздрави от Светия Отец Папа Франциск и неговия
апостолически благослов.
Той ни поучи, че „Когато казваме, че Господ Исус е Цар на
вселената, ние Му признаваме абсолютното първенство над
цялото творение, над всички неща и лица, видими и невидими.“
Разтълкува ни четивата на деня, като ни показа красотата на
Божието слово, както от Стария завет във втората книга
„Царства”, така и от Новия завет в Посланието до Колосяни
(1,12-20) и Евангелието на Свети Лука (23,35-43).
Монс.Болонек ни посочи най-важната задача „да разберем
значението на царстването на Бога над хората.“ Сам Исус
Христос пред Пилат Понтийски, наместника на римския
император в Йерусалим, ясно заявява „Моето царство не е от
тоя свят.“(Йоан 18,36), което означава, че не се отъждествява с
никаква светска власт. На последователите си предизвестява
Своето второ пришествие в края на времената, като справедлив
съдия и пълен със слава победител. От нас християните се
очаква да проповядваме за царството Божие.
Последната част от проповедта монс. Болонек посвети на
тържественото закриване на Годината на Вярата, обявена от
папа Бенедикт ХVІ. „Годината на Вярата завършва, но нашата
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вяра не свършва. Точно обратно – това време, дадено да
преживяваме нашето Верую ни помогна да се замислим над
ценността на вярата и молитвата в ежедневния живот… Всички
трябва да помним, че вярата е безкористен дар от Бога.“
Апостолическият нунций благодари от сърце на Бога за
многократните възможности да отслужва Пресветата
Евхаристия в нашата прекрасна катедрала. Помоли всички
верни да го споменават в молитвите си, предвид неговото
скорошно напускане на служението, поради пенсиониране.
Литургията
беше
отслужена
при
изключителна
тържественост. В края й бяха свалени символите на Годината
на Вярата, като монс. Болонек загаси свещта, която той лично
запали преди една година при откриването й.
Монс. Петко Христов поднесе своите поздрави и благодарности
на монс. Болонек за отзивчивостта и любовта, с които той се е
отзовавал на поканите за участие в епархийни мероприятия
през годините на служението си в България, като сравни
апостолическата му служба с тази на блажения Йоан ХХІІІ в
началото на миналия век.
След поздравления от страна на отец Валтер Горра и сестра
Йоланта Галах на монс. Болонек бе връчен подарък –
репродукция на най-новия витраж открит само преди седмица в
катедралния храм „Св.Павел от Кръста“ и изобразяващ
четиримата български мъченици, Блажените Евгений, Павел,
Йосафат и Камен.
Монс.Болонек благодари с перифраза на любима българска
песен „На света е България
само една, една, нашата
мила родна страна“ и след
приключване
на
литургията
благослови
персонално всеки вярващ
присъствал на тържеството
и получи уверения от
всеки един от нас, че няма
да
бъде
забравен
в
молитвите ни.
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Русе 17 ноември:
проповед на
Генрала на пасионистите
отец Йоахим Рего
Скъпи братя и сестри, днешното
четиво може да ни причинява
тревога и безпокойство, но вместо
това ни дава повод за надежда и ни учи как да продължим да
следваме Исус до идването на този неизбежен ден за всеки
един от нас.
Посланието, което ни дава днешното четиво е: „Не се
страхувайте!” Исус ни предупреждава за последствията от това
да следваме него – а именно прекръстване, страдание и
преследване. Четиримата мъченици – Евгений, Камен, Павел и
Йосафат, чиито лица са изобразени на изрисуваните стъкла,
които освещаваме днес, са примери да не се страхуваме от
засвидетелстването на Исус в Пътя, Истината и Живота. Тези
мъже и техните животи не са пример за неуспех, а пример за
надеждност и истина. Ние трябва да вярваме, както и те са
правили, затова не се страхувайте. Независимо какво се случва,
знайте, че Господ е с Вас.
Мои скъпи приятели, като последователи на Исус ние сме хора
на надеждата, но не фалшива надежда, която престава да
съществува, когато животът ни поднася трудности и тежки
удари, но истинска надежда уповаваща се на това, че Господ ще
бъде нашият спасител, че Христос е навсякъде.
Така че, когато се водят войни, има наводнения, земетресения и
природни бедствия: не се страхувайте. Въпреки че може да
бъдете преследвани заради вашата вяра и подигравани от
обществото, което не познава Създателя: не се страхувайте.
Макар че може да се борите да отглеждате децата си и да имате
много безсънни нощи, притеснявайки се за тях, не се
страхувайте. Въпреки че вашите деца напускат църквата и ви
критикуват като глупак: не се страхувайте. Въпреки и
училището да изглежда невъзможно и да не можете да
8

намерите решение: не се страхувайте. Въпреки действията на
правителството и резултатите от изборите да не ви вдъхват
надежда и обещанията от хора, на които сте вярвали, да са
напразни думи: не се страхувайте. Въпреки че безработицата се
опитва да ви лиши от вашето достойнство: не се страхувайте,
или условията и случките в работата да ви причиняват
безпокойство и стрес: не се страхувайте. Въпреки че болестите
влошават здравето ви и се чувствате сякаш има много неща,
които са останали недовършени: не се страхувайте. Въпреки че
греховете ви може да изглеждат непростими и животът може да
изглежда сякаш няма смисъл: не се страхувайте.
И защо не трябва да се страхуваме? Защото сме християнипоследователи на Исус Христос и ни е дадена причина,за да
продължаваме да се надяваме. Ние знаем, че ние не сме тези,
които упражняват контрол, а Господ е този, който ни води. Ние
знаем, че божественото провидение ръководи света, въпреки че
не виждаме изцяло картината. Ние вярваме, че светът е получил
прошка и че независимо колко несправедливи неща има тук на
Земята, не можем да унищожим добродушието на
благоволението на Господ. Ние вярваме, че един ден, Господ
наистина ще дойде отново на земята и в този ден всички неща
ще бъдат променени, ние ще живеем заедно с нашия Господ, с
ангелите и със светците завинаги. Няма да има повече болка,
страдание и смърт.
Затова, не се страхувайте,братя и сестри мои, защото този ден
идва все по-близо и по-близо с всяка изминала минута от нашия
живот. Нека да помолим Господ за силата, от която се нуждаем
всеки ден, за да засвидетелстваме в нашите животи Христос,
както мъчениците: Евгений, Камен, Павел и Йосафат, които
допуснаха светлината на Христос да блести чрез тях.
Има история, разказваща за малко момче, което било очаровано
от прекрасно изрисуваните стъкла в неговата църква. Една
неделя свещеникът попитал децата дали знаят кой бил светецът
на тях. Малкото момче вдигнало ръката си, посочило към
прозореца и казало: „Светците са тези, чрез които светлината
блести.”
Нека светлината на Христос да блести чрез нашите животи!
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Русе, 24 ноември:
проповед на
Апостолическия Нунций
монс. Януш Болонек
Ваше
Високопреосвещенство
монсеньор
Петко
Христов,
епископ на Никополска епархия;
драги отче Валтер Горра, домакин на днешното тържество;
скъпи братя свещеници, сестри пасионйстки; всички мили
братя и сестри в Христа,
Поздравявам всички ви с думите на апостол Павел: „мир Божи
да цари в сърцата ви!" (Кол 3,15). Нося също на всички верни
най-сърдечни поздрави от Светия Отец Францйск и неговата
апостолйческа благословия.
1. През тази последна неделя на литургичната година в
Църквата празнуваме тържеството Исус Христос Цар на
вселената. Когато казваме, че Господ Исус е Цар на вселената,
ние Му признаваме абсолк5тното първенство над цялото
творение, над всички неща и лица, видими и невидими. Всичко
е сътворено чрез Него и съществува благодарение на Него.
Неговата мощ действа във всички твари и Той е в центъра на
сътворената действителност. В Него цялото творение намира
единство и смисъл на съществуването. Той е Владетелят на
света и Господарят на времето.
Чрез Своя живот и страдание, смърт и възкресение, Исус
Христос върна на човечеството изгубения Божествен порядък.
В Него започна завръщането на цялото творение към Бога. В
Него и ще завърши триумфалният марш на възкресението за
нов живот в новото небе и на новата земя, когато Бог ще бъде
„всичко у всички". (1Кор 15,28). За това велико преобразяване
на тварите, призвани да участват в безсмъртната Божия слава,
днес шг поучава апостол Павел във второто четиво от
Посланието до верните от Колоса (1,12-20).
2. Първото четиво от втората книга Царства ни пренася във
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времето на цар Давид. (2Цар 5,1-3). Давид е един от великите
герои в историята на избрания народ. Неговото име означава
„възлюбен". Той дошъл на служба при Саул, първия цар на
Израил, като млад овчар. Безгранично уповавал на Бога и
мъжествено се противопоставял на филистймците. След
смъртта на Саул обединил дванадесетте израйлеви колена в
един народ, който го избрал за цар, или за „пастир и вожд" на
Израил. Давид сключил във Хеврон примирие пред Господа с
всички Израйлеви старейшини и бил помазан за цар (2ца 5,3).
По волята на Давид неутралният град Йерусалим, или „градът
на мира", станал политическа, и религиозна столица на Израел.
Този втори цар на Израел бил храбър воин и победен вожд. Той
имал сърце на поет, съчинил много песни в чест на Бога,
наречени псалми. В продължение на дългото си владичество —
тридесет и три години — над цял Израил и Юдините колена
Давид извършил и много грехове. Но понеже много обичал
Бога, умеел и да помоли за прошка. Получил от Господа голямо
обещание, засягащо неговото потомство. Вековете минавали, а
Израйлското царство било раздирано от вътрешни борби и найнакрая се разпаднало. Въпреки това народът живеел с
надеждата, че измежду Давйдовите потомци някога ще се яви
новият „Божи помазаник", цар и свещеник в едно лице, тоест
Месията. Той трябвало да поведе израилтяните по Божиите
пътища и да увековечи Божието царуване на земята. Неговото
владичество трябвало да има духовен и всемирен характер.
3. В Свещеното писание на Новия завет четем дългото
родословие на Исус от Назарет, който се е родил във Витлеем,
„града Давидов" (Лк 2,4-11). Определението „Помазаник" или
„Месия", тоест „Христос" (Йо 1,41; 4,25) се отнася единствено
за Исус от Назарет.
За този очакван от векове Месия — потомък от Давидовия род
се знаело, че „ще царува над дома Яковов довеки, и
царството.Му не ще има край" (Лк 1,33). Обаче в днешното
Евангелие според свети Лука (23:35-43) Божият Помазаник не
седи на „престола на Давида" в Йерусалим. „Исус Назарееца,
Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия
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народ" (Лк 24,19) е осъден на кръстна смърт и агонизира отвъд
градските стени, лишен от власт и слава. Прикован към дървото
на позора не може да помръдне ни ръка, ни крак. Не прилича на
победител, а на победен. За последен път е изкушаван от
сатаната, който отново си служи със хора — еврейските старей,
войниците и разбойника. Пилат Понтийски е наредил да сложат
над главата Му надпис: „Този е Юдейският цар". Смятал Себе.,,
Си за Месия — цар на Израил, а не може Себе „Си да спаси.
Заедно с Него са разцпънати двама злодейци, „единия отдясно,
а другия отляво"(лк 23,33). Този от лявата страна се подиграва с
Неговото месианско звание казвайки: „ако си Ти Христос,
спаси Себе Си и нас" (Лк 23,39). Другият разбойник,
съзнавайки своите гнусни престъпления, се разкайва пред Бога
и защитава Исус. Защото знае, че „Тоя нищо лошо не е
сторил" (стих 41), че е невинен и че е несправедливо разпънат
на кръста. Затова, преизпълнен с упование се обръща по име
към Исус: „спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в
царството Си!" (стих 42). Умиращия „Цар Юдейски" му
отговаря: " Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в
рая" (стих 43). I На никого от патриарсите, царете или
пророците от Стария завет, Бог не е казал в часа на смъртта му,
че ще бъде в рая. Господ Исус е направил това, защото е дошъл
на света да спаси погиналото, (срв. Лк 19:10; 15:6-9; 24:32).
4. Скъпи братя и сестри, тези три кръста на Голгота ясно
показват динамизма на Христовото Царство. Всъщност кръстът
на Исус е изкупващият кръст (crux redimens); кръстът на добрия
разбойник става изкупеният кръст (crux redempta); а кръстът на
злодея и богохулника е неизкупеният кръст (crux irredempta).
Кръстът на изкуплението е знак на победата над греха и
смъртта. Изкупеният кръст се явява врата към небето и е знак
на надеждата, че ще гледаме Бога лице в лице. Той предвещава
живота в бъдещия век, в царството на вечната радост и мир.
Ботаниците се занимават с необикновено интересното
„растително царство", а зоолозите се интересуват от
съществата, образуващи „животинското царство". Астрономите
изучават небесните тела и откриват все нови и нови планети и
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звезди, галактики и неизвестни досега сферични структури във
вселената. Човекът иска да познае всички тайни и всевластно
да господства над света. Защото вярва в неограничените
възможности на човешкия разум и на техническия прогрес.
За нас, християните, който тук и сега празнуваме тайната на
Христос Цар на вселената, най-важният въпрос е да разберем
значението на царстването на Бога над хората. Знаем, че
нашият Спасител е дошъл на света, за да „благовести за
Царството Божие" (Лк 4,43; 8,1; 16,16; Мт 4,23; 9,35).
Той насърчавал Своите апостоли и всички, който искали да
слушат поученията Му, да се стремят преди всичко да търсят
„царството на Бога и Неговата правда" (Мт 6,33). Да молят
Небесния Отец: „Да дойде Твоето царство"(Мт 6,10). На
първия измежду апостолите, на Симон Петър, Христос дал
„ключовете на царството небесно" (Мт 16,19), а пред Пилат
Понтийски, наместника на римския император, ясно заявил
„Моето царство не е от тоя свят" (Йо 18,36), което означава, че
не се отъждествява с никаква светска власт, с никаква
обществено-политическа система, било императорска или
диктаторска, било демократична. На тези, който са тръгнали
след Него, предизвестил Своето второ пришествие в края на
времената, когато ще се яви пред хората, живи и мъртви, като
справедлив съдия и пълен със слава победител. Казал е, че в
последните времена „беззаконието ще се умножи, у мнозина ще
изстине любовта; а който претърпи докрай, той щ,е бъде спасен.
И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла
вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде
краят" (Мт 24,12-14).
5. Братя и сестри, ние не знаем кога ще настъпи краят на този
свят. Знаем, обаче, че по примера на апостолите и първите
християни, трябва да проповядваме за царството Божие, (срв.
Деян 8,12; 19,8; 20,25; 28,23-31). Нещо повече, длъжни сме да
бъдем действени сътрудници за това царство (срв. Кол 4,11),
защото всички изповядващи Христа са „род избран, царствено
свещенство, народ свет, люде придобити" за Бога (1Птр 2,9).
Скъпи мои, тези прекрасни и дълбоки определения за званието
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на християнина не са измислени от мен. Казал ги е апостол
Петър, първият папа в историята на нашата Църква. „Царствено
свещенство"! Такъв висок сан задължава всички ни — и
духовни лица и миряни — постоянно да действаме така, че
царството Божие да бъде вътре в нас^и сред нас (срв.Лк. 17:21),
тук, в тази енорийска общност и в цяла България, в Европа и в
целия свят, навсякъде, където тупти сърцето на християнин
католик.
6. Скъпи братя и сестри, днес папа Францйск тържествено
закрива Годината на вярата, обявена още от папа Бенедйкт
Шеснайсти. Годината на вярата завършва, но нашата вяра не
свършва. Точно обратното - това време, дадено да преживяваме
нашето Верую, ни помогна да се замислим над ценността на
вярата и молитвата в ежедневния живот. Имаше също различни
инициативи на епархййно и енорийско ниво. Някои приеха
конкретни решения относно мястото на религията в техния
живот. У някои се зароди желание да търсят и да постигнат
лична святост. На много места Годината на вярата допринесе за
съживяване на религиозния живот в енорийските и
монашеските общности и за ревностно ангажиране в
евангелизацията. Мнозина разбраха по-ясно, че в ежедневието
си се нуждаят от Христос и от никого другиго, защото само
Христос има думи за вечен живот.
Всички трябва да помним, че вярата е безкористен дар от Бога.
Никой не става вярващ от само себе си. Никой не може да
устой във вярата със собствени сили. Вярата е винаги среща с
живия Бог. Човек изповядва своята вяра най-вече когато се
моли, защото молитвата храни духа, а духът укрепва вярата и я
прави по-устойчива. Църквата ни помага в изповядването на
вярата чрез поученията и тайнствата. В общността на Църквата
вярата става светлина, която осветява социалните отношения.
Личният опит във вярата води до споделяне на този дар с
другите, защото никой не вярва само заради себе си. Ако не е
проповядвана със слово и с лично свидетелство, вярата умира.
Ето защо е важно нашето участие в евангелизацията и поконкретно в катехйзиса, който водят пастирите и катехйстите.
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Да не забравяме също, че първите учители във вярата със
своите думи и дела са родителите. Всички сме длъжни да
предаваме Евангелието чрез четене на Библията, на Катехйзиса
на Католическата църква и документите на Втория Ватикански
събор. В тези книги ни говори Божието откровение, което ни
води по пътя на нашето странстване към Бога.
7. Благодаря от все сърце на Бога, че много пъти можах да
отслужа Пресветата Жертва в тази прекрасна катедрала.
Образцовата служба на олтара и много дейното участие на
всички верни под председателството на нашия епископ Петко,
нашия енорйст отец Валтер и енергичните сестри пасионйстки
Йола и Терезита, изразяват нашето почитание и преклонение пред
Трисветия Бог. Моля всички ви, да ме споменавате в молитвите
си, тъй като след няколко седмици ще завърша своето служение
в България и Македония във връзка с пенсионирането ми.
Длъжен съм да се оттегля от длъжността нунций поради
наближаващото навършване на седемдесет и пет години.
Ще си тръгна от тук със спокоен дух, защото винаги съм се
старал да изпълнявам това, което ми е било поверено от Папа
Бенедикт Шестнайсети. Бих казал, като парафразйрам
изповедта на свети Апостол Павел: „пътя свърших, вярата
опазих" (2 Тим. 4:7). Бих искал да ви уверя също в братския
молитвен спомен пред Господа, представяйки на Бог делата на
вашата енорийска общност и на монашеските общности на
пасионйстите
и
пасионйстките. За
спомен
от
тази
прощална среща ви
предавам
един
филон от приятели в
Полша.
Честит празник!
монс.
Болонек
загаси свещта на
Годината
на
Вярата
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Програма
Катехизиса (януари-март, след неделната литургия):
Неделя 12 януари със с.Йола: образ на светиите
Неделя 19 януари със с Терезита: Радост и Надежда
Неделя 26 януари с о.Валтер: Посланието до Евреите
Неделя 2 февруари със с Терезита: Радост и Надежда
Неделя 9 февруари със с.Йола: образ на светиите
Неделя 16 февруари със с Терезита: Радост и Надежда
Неделя 23 февруари с о.Валтер: Посланието до Евреите
Неделя 2 март със с Терезита: Радост и Надежда
Неделя 9 март със с.Йола: образ на светиите
Неделя 16 март със с Терезита: Радост и Надежда
Неделя 23 март с о.Валтер: Посланието до Евреите
Lectio Divina (Божественото четене), януари-март:
Събота 11 януари от 16.00ч
Събота 25 януари от 16.00ч
Събота 1 февруари от 16.00ч
Събота 22 февруари от 16.00ч
Събота 9 март от 16.00ч
Събота 22 март от 16.00ч

За времето на Рождество Христово
За изповедта: отец Енцо в неделя 22 декември
от 9.00ч до 13.00ч ще бъде в нашата църква за да
ни даде възможност да се изповядваме.
Светите Евхаристии за Рождество Христово:
24 декември, Бедни вечер от 23.00ч
25 декември 10.00ч
Неделя 29 декември - Светото семейство: 10.00ч
Сряда 1 януари - Дева Мария Богородица: 11.00ч
Неделя 5 януари - Богоявление: 10.00ч
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Къде са?
В следващите две страници можете да се
познаете
с
данните
свързани
с
вероизповеданията от преброяването направено
през 2011г в България. Данните са разделени в
две табели, от които първата е с данните за цялата България, а
втората за областта Русе. Много е интересна за нас втората,
която, за мене е голяма изненада. Не очаквах толкова голям
брой (979 от които около 200 под 30 години възраст) на
католици в тази област. Вярно е че се говори не само за град
Русе, но мисля, че голям брой от тях е в града. Радвам се че сме
толкова много, но по същото време си питам: “къде са?”, в
смисъл, че през тези 14 години, от които съм в Русе с голямо
усилие от мене, сестрите и редовните енориаши да открием
католиците, които живеят в град Русе. В архива имам данни на
всички тези които успяхме да ги намерим или за които поне
имаме информация и са тези на които изпращаме редовно този
бюлетин, който е понякога единствена връзка с тях.
Обаче броя на католиците, който имам е много далеч от този,
който се показа чрез преброяването. Мислих че на познатите от
мене католици липсваха още 50-100 броя..., обаче се оказа че
липсват на моя списък над 500.
Къде са? Този въпрос ме тормози от няколко месеца, когато
излязоха тези данни и сега това искам да споделя с вас.
Къде са? Ще продължаваме да ги търсим, да ги открием и да се
грижим за вярата и на тези, които
са част от това стадо, от това
семейство на град Русе.
Още един път се уповавам и на
вашето съдействие.
Посещението на семействата, което
ще почнем скоро, може да бъде
удобен инструмент...
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Сестра Терезита

Бог е като захарта
По време на срещата по катехизис, учителката
иска да разбере, дали нейните деца, всички
ученици в началното училище, са разбрали
онова, което свещеникът обясни в проповедта си миналата
неделя. Тя пита: " Кой може да ми каже със свои думи Кой е
Бог?" Абсолютна тишина! Детските очи се въртят тук и там,
всеки се надява, някой да отговори. Накрая едно дете вдига
ръка. Другите въздъхват. "Бог е нашият Баща, Който е
направил земята, морето и всичко, което съществува. В
допълнение Той иска, ние да бъдем негови деца". Учителката
благодари за отговора; точен е, но е повторение на думи,
многократно казани и чути. Тогава тя започва диалог с
учениците си с един друг въпрос. Пита: "Но как да знаете, че
Бог съществува, ако никой никога не е го виждал?" Групата
отново замълча. И накрая, само едно момченце плахо вдига
ръка. "Майка ми, един ден, ми каза, че Бог е като захарта, която
се разтваря в млякото за да подготви закуската. Аз не виждам
захарта, но ако майка не я постави, веднага усещам липсата й.
Майка ми винаги ми казва, че с Бог е така, въпреки, че ние не
го виждаме. Ако Него го няма, нашият живот е без вкус.”.
Учителката благодари за отговора ,толкова прост и точен и
допълва със следните думи. „Това ,което ни прави мъдри не е
да знаем много неща, но да бъдем убедени ,че Бог е част от
живота ни. Хората всеки ден изучават и откриват много тайни
на природата, във вселената, но сладостта на Бог не е
измислена все още, дори и с най-рафинираната захар".
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Не забравяй да сложиш винаги тази захар в живота си.

