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Отец Валтер Горра

Исус - хляба на живота
През петте недели през август месец, имахме
възможност да размишляваме върху шеста глава от
Евангелието на Йоан, главата за „хляба на живота“. По този
начин бяхме подпомогнати в обновяването на нашата любов
към Светото Причастие.
Бих искал, започвайки разговор за Тайнството Евхаристия –
Тялото и Кръвта Исусови – да тръгна отново от тази шеста
глава от Йоан. Да вземем в ръцете си Евангелието и да
размишляваме заедно. Моля всички вас да прочетем
предварително откъса от Йоан 6,22-69. Разговорът на Исус с
хората, с юдеите и с учениците е красив диалог, но
взискателен. Исус се опитва да отвори очите на хората, така че
да се научат да четат събитията и да откриват в тях посоката,
която трябва да поемат в живота. Защото не е достатъчно да се
видят само знаменията, които умножават хляба за тялото: „Не
само с хляб живее човекът“. Борбата за живот без мистицизъм
не достига до същността. Докато разговарят с Исус, все повече
и повече хора, започват да се чувстват засегнати и огорчени от
думите му. Исус обаче не отстъпва и не променя нуждите.
Речта изглежда като фуния. Докато разговорът продължава все
по-малко хора остават с Исус. Накрая само дванадесетте
останат, но Исус не може да им се доверява напълно! Днес се
случва същото. Когато евангелието започва да изисква
ангажимент, много хора се отдалечават: искат само хляб.
Евангелието на Йоан разказва как хората вървят след Исус.
1

Виждат, че той не се е качил на лодката с учениците Си и не
разбират как успява да достигне до Капернаум. Хората не
разбраха дори чудото на хлябовете. Хората виждат, какво се
случва, но не могат да разберат всичко това като знак за нещо
много по-дълбоко. Те спират на повърхността: на засищането с
храна. Те търсят хляб и живот, но само за тялото. Според
хората, Исус направи това, което Мойсей беше направил в
миналото: дава храна на всички в пустинята. Следвайки Исус,
те искат миналото да се повтори. Но Исус моли хората да
направят крачка напред. Освен да работят за ежедневния хляб,
те трябва да действат за нетленната храна. Тази нова храна ще
бъде дадена от Човешкия Син, посочен от самия Бог. Той носи
живот, който трае вечно. Той отваря за нас нов хоризонт за
смисъла на живота и на Бога.
• Речта за Хляба на Живота не е текст, който не може да бъде
обсъден, но трябва да се разглежда и изследва многократно.
Ето защо, дори и да не сме я разбрали изобщо, не трябва да се
притесняваме. Този текст за Хляба на Живота изисква цял
живот, за да бъде осмислен и да се задълбочим в него. Такъв
текст, хората трябва да четат, да го медитират, да го молят, да
го прочетат отново и отново, да го повтарят, да го обръщат,
като бонбон в устата. Който само се плъзга по повърхността на
четвъртото Евангелие може да има усещането, че Йоан
постоянно повтаря едно и също нещо, но четейки го повнимателно, ще разберем, че в него няма повторение. Авторът
на Четвъртото Евангелие има свой собствен начин на
повтаряне на една и съща тема, но винаги с едно ниво повисоко и по-дълбоко. То прилича на вита стълба. Чрез
завъртане се достига до една и съща точка, но новата е на повисоко или по-дълбоко ниво.
• Йоан 6,30-33: „каква личба даваш, за да видим и Ти
повярваме?“. Хората питат: какво да правим, за да извършваме
делата Божии? Исус отговори: "делото Божие е това - да
повярвате в Оногова, Когото е Той пратил", т.е. да вярваме в
Исус. Ето защо хората сега формулират нов въпрос: " каква
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личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш?"
Това означава, че те не разбраха умножаването на хлябовете
като знак от Бога, за да легитимира Исус пред народа като
пратен от Бога! Те продължават да спорят: в миналото, Бащите
ни ядоха мана, която е им била дадена от Мойсей! Те я наричат
"хляб от небето", т.е. "хляб от Бога". Мойсей продължава да
бъде великия вожд, в когото да вярват. Ако Исус иска хората да
вярват в него, трябва да направи по-голяма личба от Мойсей.
"Какво вършиш?".
Исус отговаря, че хлябът даден от Мойсей не е истинския хляб
от небето. Дойде от небето, да, но това не беше Божият хляб,
тъй като не гарантира живота на никого. Всички умряха в
пустинята (виж Йоан 6,49). Хлябът от истинското небе, хлябът
на Бога, е този, който побеждава смъртта и дава живот! Този,
който слиза от небето и дава живот на света. Той е самия Исус!
Исус се опитва да помогне на хората да се измъкнат от схемите
на миналото. За Него, верността към миналото, не означава да
се затваря в древните неща и да не се приеме обновяването.
Вярност към миналото означава да се приеме новост, която
идва като плод от семената, засадени в миналото.
• Йоан 6,34-35: „Господи, давай ни всякога тоя хляб!“. Исус
отговори ясно: "Аз съм хлябът на живота!". Да се яде небесния
хляб е същото като да вярваме в Исус и да приемаме пътеката,
която той ни учи, т.е. "Моята храна е да изпълнявам волята на
Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото
дело." (Йоан 4:34). Това е истинската храна, която подхранва
човека, която преобръща живота и дава нов живот.
• Йоан 6,35-36: „Аз съм хлябът на живота.” Развълнувани от
перспективата да има небесен хляб за който Исус говори и
който дава живот завинаги, хората питат: "Господи, давай ни
всякога тоя хляб!" (Йоан 6,34). Те мислеха, че Исус говори за
специален хляб. За това, така заинтересовани, хората питат:
"Дай ни хляб винаги!" Това искане на хората ни напомня
разговора на Исус с самарянката. Исус й казва, че тя може да
има в себе си извор на жива вода, която извира за вечен живот,
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а тя е толкова заинтересувана че пита: "Господи, дай ми тая
вода" (Йоан 4,15). Самарянката не осъзнава, че Исус не говори
за материала вода. Както и хората не осъзнават, че Исус не
говори за материалния хляб. Поради тази причина Исус говори
много ясно: "Аз съм хлябът на живота; който дохожда при
Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее
никога!". Но хората, въпреки, че виждат Исус, не вярват в Него.
Исус е наясно с липсата на вяра и казва: "Но казах ви, че и Ме
видяхте, и не вярвате. "
• Йоан 6,37-40: „За да върша волята на Онзи, Който Ме е
пратил“. След разговора със самарянката, Исус казва на
учениците Си: "Моята храна е да изпълнявам волята на
Оногова, Който Ме е пратил!" (Йоан 4:34). Тук, в разговор с
хората за небесния хляб, Исус докосва същата тема: "слязох от
небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, Който Ме
е пратил. А волята на Отца, Който Ме е пратил, е тая: от
всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в
последния ден. Тази е волята на Оногова, Който Ме е пратил:
всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и
Аз ще го възкреся в последния ден." Това е храната, която
хората трябва да търсят: да върши волята на Небесния Отец. И
това е хлябът, който подхранва човек в живота и дава живот.
Тук започва вечният живот, живот, който е по-силен от
смъртта! Ако бихме наистина готови да вършим волята на
Отца, нямаше да имаме проблем да признаем Отца присъстващ
в Исус.
• Йоан 6,41-43: Евреите роптаят. Досега диалогът е между Исус
и хората. От тук нататък, еврейските водачи започват да влизат
в разговора и дискусията става все по-напрегната.
• Йоан 6,44-46: Който се отваря към Бог приема Исус и
неговото предложение. Разговорът става все по-взискателен.
Сега лидерите роптаят: "не Тоя ли е Иисус, Йосифовият син,
чийто баща и майка познаваме? Как тогава Той казва: слязох от
небето?" (Йоан 6,42) Те мислеха, че познават Божиите неща.
Всъщност, те не ги знаеха. Ако бихме наистина отворени и
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верни на Бога, ние щяхме да усещаме в нас тласък на Бог,
който ни насочва към Исус и ние щяхме да признаем, че Исус
идва от Бога, защото е писано в пророците: "Всички ще бъдат
научени от Бога". Всякой, който е чул от Отца и се е научил,
дохожда приМене.
• Йоан 6,47-50: „Бащите ви ядоха манната в пустинята и
умряха“. В честването на Пасхата, евреите припомнят хляба на
пустинята. Исус им помага да направят нова крачка. Който
празнува Пасхата, като припомня само хляба, че бащите са яли
в миналото, той ще умре като всеки от предците си!
Истинското значение на Великден не е да се помни, манната,
която падна от небето, а да се приеме Исус, новият Хляб на
Живота, и да се следва пътя, който той ни показва. Пасхата
вече не е да се яде месото на пасхалното агне, а да се яде
плътта на Исус, така че човек който я яде да не умре, а да има
вечния живот!
• Йоан 6:51: „който яде от тоя хляб, ще живее во веки“. И той
завършва с думите: "Аз съм живият хляб, слязъл от небето;
който яде от тоя хляб, ще живее во веки; а хлябът, който Аз ще
дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света. ".
Вместо манната и пасхалното агне на първото преселение, ние
сме поканени да ядем новата манна и новото пасхално агне,
което се саможертва на кръста за живота на всички.
• Ние се приближаваме почти до края на речта за Хляба на
Живота. Оттук започва най-голямата полемичната част.
Юдеите се затварят и започват да обсъждат исканията на Исус.
• Йоан 6,52-55: плът и кръв: израз на живота и на пълния дар.
Евреите реагират:. "как може Той да ни даде плътта Си да
ядем?" Беше близо празникът Пасха. След само няколко дни,
всички щяха да ядат месото на пасхалното агне при честването
на нощта на Пасха Те не разбират думите на Исус. Но Исус не
намалява изискванията, не оттегли нищо от всичко това, което
казва и настоя: "истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта
на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си
живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот
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вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми
е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде
Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. "
Да се яде плътта на Исус означава да приемаме Исус като
новото Пасхално Агне, чието кръв ни освобождава от
робството. С участието си в Евхаристийната Вечеря, ние
асимилираме живота Му, Неговия дар, дарът на саможертвата.
"ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му,
не ще имате в себе си живот." Те трябва да приемат Исус като
Месия разпнат, чиято кръв ще се пролее.
• Йоан 6,56-58: „който Мене яде, ще живее чрез Мене“.
Последните думи на Речта за Хляба на Живота имат голяма
дълбочина и обобщават всичко казано до тук. Извикват
мистичното измерение, което обгръща участието в
Евхаристията. Изразяват това, което казва Свети Павел
Апостол в посланието до Галатяните: "вече не аз живея, а
Христос живее в мене“. (Гал. 2,20), и това, което е писано в
Откровението на Йоан: "Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако
някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще
вечерям с него, и той с Мене." (Откр. 3,20). И самият Йоан в
Евангелието: "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" (Йоан 14,23). И Исус завършва с
обещанието на живота, което подчертава разликата с древния
Изход: "Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви
ядоха маната и умряха: който яде тоя хляб, ще живее во веки."
• Йоан 6,59: Речта завърши в синагогата. Този разговор между
Исус и народа и началниците на евреите става в синагогата в
Капернаум за да подчертае силата й. Проповедта за Хляба на
Живота ни предлага един образ на катехизиса и как беше
провеждана по това време в края на първи век в християнските
общности на Мала Азия. Въпросите на хората и на евреите
отразяват трудностите на членовете на общността. И отговорът
на Исус представлява пояснения за да им помогне да
преодолеят трудностите, за да задълбочат своята вяра и за да
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живеят по-интензивно Евхаристията, която се отслужваше
особено в нощта между събота и неделя, Господния ден.
На тълпите Исус говори за Божието царство. Той го прави с
прости думи, с притчи, взети от всекидневния живот, обаче
говоренето му има особен чар. Така хората бяха докосвани от
неговото учение, защото той беше "като един, който има власт,
а не като книжниците".
Със своите апостоли Исус отива по-дълбоко: той говори
открито за Отца и за Небесните неща, вече без да използва
сравнения и те са завладени, дори ако понякога не разбират
напълно думите му, или те изглеждат прекалено взискателни.
Исус казва тези думи: "Аз съм хлябът на живота да слязъл от
небето"; " който яде от тоя хляб, ще живее во веки; а хлябът,
който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на
света.", които стават обект на спорове от страна на евреите, "
Как тогава Той казва: слязох от небето?"; " как може Той да ни
даде плътта Си да ядем?" (стихове 41-42 и 52). Евреите не са
обезпокоени от възможността да "ядат плътта на Исус", но от
последствията, които ще произлязат от това. Съпричастието с
Исус, дълбокото усвояване на живота Му, коренно променя
човека, така че животът става прекалено рисков, приключение.
Тези евреи представляват всички онези, които си мислят да
живеят опита на вярата с претенцията да виждат ясно, за да
повярват, премахвайки по този начин вярата, доверчивото
упование. А също и много от учениците смятат за "твърда" тази
реч и оставят Учителя (стих 66).
Речта може да бъде тежка, но е разбираема, докато
„неразбирането“ от страна на учениците е отчетлив отказ:
словото на Исус го разбраха и дори много добре, но не искат да
правят това, което Той иска. Това изказване е трудно,
непоносимо, неприемливо, защото то е твърде далеч от техните
очаквания; твърде далеч от манталитета им, от техния начин на
разбиране на живота.
Речта съдържа много изисквания от Исус, защото този "хляб на
живота" задължава да се „живее“, без преструвки или да се
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симулира. Това е трудна реч, защото има предложение за много
висок ритъм на живот, същия ритъм като на Исус: способността
да се "храниш" с Него, е способността да вършиш смятани за
невъзможни неща; да вярваш във възможностите на Бога; да
разчитащ изцяло на Него. С думите си, Исус, принуждава да
вземеш решение, да направиш точния избор; Той не сведе до
минимум своите искания и не намалява претенциите си.
Истинската причина за изоставянето от страна на учениците, е
в крайна сметка, липсата на вяра, на упование.
Исус, като видя, че учениците си отиват и вече не са с него, се
обръща към дванайсетте апостоли: " да не искате и вие да си
отидете?"
Петър, вече обвързан с Исус завинаги, очарован от думите,
които бе чул изречени от деня, в който се е срещнал с Него,
отговаря от името на всички. "Господи, при кого да отидем? Ти
имаш думи на вечен живот "(стих 68).
Петър разбира, че думите на Учителя, са различни от тези на
другите учители. Думите на Исус са "дух и живот", защото те
идват от Небето. Думите му имат широта и дълбочина, с които
други думи не разполагат, защото те са "думи на вечен живот",
защото те съдържат, изразяват пълнота на живота, който няма
край, защото е животът на Самия Бог: Исус е Словото станало
плът, изразът на Бога, Божият език; Бог проявяван и съобщаван.
Думите, които Бог беше казал до тогава, чрез пророците, са
бяха думи „частични“, „фрагментарни“. Исус е окончателно
Слово, пълно съобщение от Бог към човечеството, Неговото
пълно изявление.
Петър обича и се доверява на Исус. Той вярва и остава в
Неговата любов. Вярата зависи от Словото. За Петър, това
означава, че е съпреживял Словото на Исус, с което той се е
срещнал, осъзнал Го е като творческото Слово на всичко и за
него Словото, което дава най-дълбокото обяснение на живота:
стабилната скала, върху която да основава живота си.

8

Отец Добромир Димитров

Не ислямът е заплаха за
Европа, а лицемерието и
страхът от другия човек!
Отец
Добромир
Димитров,
преподавател по канонично право
и
пастирска
психология
в
Православния
богословски
факултет на Великотърновския университет “Свети Кирил и
Методий". , ми изпрати тази статия-интервю с молба, ако я
намеря за интересна да я публикувам в нашия енорийски
бюлетин. Тя е не само интересна, но и много полезна за
нашето размишление.
- Пред лицето най-голямата хуманитарна криза досега в
Европа главите на Римокатолическата и на Англиканската
църква призоваха вярващите да отворят домовете и
сърцата си за бежанците. Българската православна църква
не е излизала със становище досега. Защо?
- Това е проблем, който засяга целия свят и постепенно ще
засегне и България. Мисля, че Светият Синод трябва да излезе
със становище. Но защо това не е станало досега, аз не мога да
коментирам. БПЦ е част от едната съборна Православна
църква, а Румънският патриарх изказа апел към християните в
Румъния да помагат на бежанците. Ако ние наистина сме
християни обаче, няма да имаме нужда от никакво становище,
за да извършваме това. Ако ние наистина живеем според
Евангелието и имаме мислите на Христос, то дори не трябва да
се замисляме, дали да протегнем ръка към тези хора. Те са
нашият ближен.
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Но живеем в свят, в който имаме отчуждение от Бога,
отчуждение от човека, отчуждение от себе си. Ние сме
разградени личности и живеем в едно социално слабо
общество, което не вярва в институциите - нито в полиция,
нито в съдебна система, нито в Църква. Това е отчуждение от
другия човек. Живеем в дух на абсолютен индивидуализъм и
сме свидетели на всички тези неща, които се бълват в
социалните мрежи като страхове от другия човек. Ние ясно
трябва да кажем, че тези, които бягат, не са терористи, а жертви
на тази война. Българите са приемали такива хора в историята
си - бежанците от Тракия, белогвардейците от Русия,
арменците. Това го имаме в себе си.
- И все пак е важно какво послание излъчва БПЦ. Един от
представителите на Светия Синод, митрополит Николай
Пловдивски, заяви в интервю наскоро, че България не
трябва в никакъв случай да допуска повече бежанци.
- Четох това интервю. Това беше неговото лично мнение, не
мнението на Църквата. Неговите думи бяха продиктувани от
това, че в България обществото е толкова социално слабо и
няма средства, че той се притесняваше, че това би го направило
още по-слабо. Разбира се, ако той говори като духовник,
мнението му ще бъде много по-различно. Защото истината е, че
ние трябва да споделяме всичко, което имаме като християни.
Тези хора, които бягат от войната сега, са цветът на сирийския
народ, те са имали добра професия и бягат, за да спасят своето
семейство. Те биха били ценни на фона на обезлюдяването на
България.
Ние не можем да спрем тези процеси. България не може да
затвори своите граници, да се капсулира и да стане остров. Тези
процеси тепърва ще се случват, а историята е толкова
превратна, че нищо чудно някой ден ние да се превърнем в
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бежанци по някакъв начин.
- А какво мислите за заявките на страни като Словакия и
Унгария, които казаха, че биха приели само бежанци
християни?
- Мисля, че това е някакъв популизъм. Особено изявленията на
Виктор Орбан, който каза, че бежанците са заплаха за Европа.
Ислямът не е заплаха за Европа. Заплаха са консуматорското
общество и релативизмът на нравствените норми, лицемерието,
страхът от другия човек, идеологическите платформи, в които
биват използвани гражданите на ЕС. Все пак ислямът
присъства в Европейския съюз и при положение, че
християнските ценности са формирали европейските ценности,
ние няма как да бъдем против това. Самата идея да се допускат
само християни на територията на тези две страни е, меко
казано, лицемерна.
- Смятате ли, че има ръст на ислямофобията покрай
кризата с бежанците. Повечето аргументи срещу
приемането им не са толкова икономически и социални,
колкото религиозни?
- Зверствата, които извършва "Ислямска държава", се
проектират в отношението на света към исляма. Срещу исляма.
Аз имах шанса да живея една година в Оксфорд, имах достъп
до хора от тази култура и виждам, че тази медийна пропаганда
е ужасна. Тя предизвиква страх в обществото, който
рефлектира върху обикновените хора, чиято вяра няма нищо
общо
с
ислямския
фундаментализъм,
който
цели
унищожаването не само на християнството, но и на цялата
европейска и западна култура. Разбира се, ние не можем да
борим злото със зло, но трябва да изкореним лицемерието и
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злото, което поражда тази реакция у хората. Нека да не се
лъжем, Западът е много виновен за появата на терористичните
организации и конкретно на "Ислямска държава". Би било
лицемерно да хвърлим вината върху една религия. "Ислямска
държава" е терористична организация, срещу която се борят и
ислямски държави със своите армии. "Ислямска държава" не
прави разлика между мюсюлмани и християни. Всеки
мюсюлманин, който не споделя тяхната идеология, е обявяван
за неверник.
- Могат ли да бъдат рационализирани и преборени тези
страхове от ислямизация на Европа?
- Донякъде това се опитва да направи германското общество,
което има опит с гастарбайтерите, дошли да работят от Турция.
Бъдещето ще покаже, какво ще стане, но ние в България не
можем да се държим, все едно нищо не се случва. Нашите
съдби са свързани. Можем да приложим думите на Достоевски,
че всеки е виновен за всичко и за всеки. Не можем да останем
безучастни към болката и страданието на другия до нас, още
повече като християни.
Но аз съм далеч от мисълта, че българското общество е
християнско. Казвам го най-отговорно. Ние приемаме
християнството повече като идеология - Църквата е
съкровищница на традиции, институция, извършваща
религиозни услуги дори. А истината е, че Църквата сме всички
ние. Тези, които сме кръстени. Но ние не сме узрели. Не сме
узрели да помагаме на нашия съсед, да си помагаме един на
друг, а какво остава за тези, които са с друг цвят на кожата и с
друга религия?!
В България има криза на идентичността и криза на доверието.
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Криза на любовта и на вярата. Изходът е само един, но той е
много болезнен и изисква много големи усилия, за които се
съмнявам, че българското общество има интелектуалните и
духовни сили в момента.
- Има ли отделни свещеници в България, които подават
ръка на бежанците?
- Да, но това винаги става анонимно, защото Църквата
функционира в рамките на енорията, на една малка общност, в
един квартал. Хората се познават и всеки помага, с каквото
може. Има сирийски християни, които са се обърнали към
Църквата. Троянският манастир в лицето на своя игумен дава
подкрепа и съпричастност на бежанците.
Аз не виждам реално изход от тази криза, защото въпросите
тепърва остават. Ние наистина живеем във време, в което, както
казва Сартр, "адът са другите". А сме забравили християнското
кредо, което казва, че другият е нашият рай. И богат е човек,
който живее в добродетелите. Когато помага и е добър, той
вижда смисъла на своя живот. Първото нещо, в което
човешката личност проявява своето достойнство, е грижата за
живота на другия човек. Ако ние сме християни и чрез нашите
действия, ум, мисли и чувства действа Христос на земята, ние
няма да позволяваме на злото да тържествува по този начин. А
ние, които се имаме за добри, просто подминаваме и казваме:
"Това не е мой проблем. Това е проблем на "Ислямската
държава", на западното общество." Не, това е наш проблем.
Защото тук и сега ние имаме реална ситуация, дали да
отхвърлим този човек, или да го приемем. Дали да помогнем,
или да не помогнем. Пътят към нравственото съвършенство и
обожествяването минава през това: да проявиш човешкото.
Какво ни остава, ако сме самодостатъчни егоисти?
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Сестра Терезита

Бог не ни замества
Един селянин спечелил парцел земя пълен с плевели и храсти.
Работейки с много усърдие, го превърнал в щедра зеленчукова
градина.
Една вечер минава оттам енорийският свещеник и, виждайки
много прекрасни зеленчуци, поздравява селянина с думите:
”Наистина добре, ти и Бог се справихте, извършихте една
много добра работа”.
„Да, сигурно”, отговорил селянинът с хитра усмивка, „но би
трябвало да видите какво беше това място когато само Бог се
беше грижил за него”.

Господ за да спаси нас и нашите братя има нужда от нашето
сътрудничество.
Жалко, че много често ние го забравяме !
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Митко Караджов

Католически мъжки манастир
„Свято Семейство“
ул. „Алеите” 7, град Русе
в последствие католическа
духовна семинария
„Свети Габриел“
Искам да препиша няколко реда за тази сграда. Преди много
години помолих Митко Караджов (1928-2009) – с когото
всички се познавахте - да напише колкото може повече за
всичко, което е свързано с католическата история в Русе. Той
ми остави няколко ръкописни страници, които сложих в папки.
Едно от тези исторически свидетелства, писани през 2004г, е
свързано със сградата, която се намира в Парка на младежта
на ул. „Алеи Възраждане”7. Тя е построена през 1903г по
проект на архитектите Онуфрий Зарзов и Тодор Петров за
манастира на Отците Пасионисти. Върху мозайката на
външното стълбище на сградата е изписан знака на
Конгрегацията на Пасионистите - сърце, кръст и буквите JXP
(«Jesu Xti Passio» - Страданието на Исус Христос).
Преустройство и разширение са направени през 1926г по
проект на архитекта Васил Роглев и през 1951г от техник
Николов. По държавните документи грешно сградата се
именува „Мъжки езуитски манастир“!!! (никога ордена на
йезуитите не е бил в Русе!). Сградата е архитектурен
паметник, определен с Държавен Вестник 63/1973г.
Представям ви текста написан от Митко Караджов без да
променям смисъла или изразните средства, използвани от него.
Тази история е интересна за нас и искам да я оставя написана
и за бъдещето.
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Монс. Хенрих Дулсе (епископ в Русе 1895-1913) изкупува 71
декара обработваема земя –лозя от едно турско семейство. Този
лозов масив в него време се е намирал извън града – извън
чертите на тогавашния град Русчук. Монс. Дулсе с нотариален
акт предава 24 декара от горната земя на сестрите Нотре дам де
Сион за построяването на Колеж-Пенсион.
През 1903г Монс. Дулсе в останалата земя – 47 декара лозови
насаждения, овощни насаждения и зеленчукова градина
изгради сградата на Католически мъжки манастир „Светото
Семейство“. Когато сградата е била построена, тъй като е била
извън чертите на града, за битова нужда от вода, северозападно
на 10-15 м. от сградата е бил изкопан кладенец, в който
кладенец са били монтирани две бутални помини и са се
задвижвали от кон, като конят обикалял около кладенеца като е
изпомпвал вода в един резервоар на тавана и от там е
разпределена (пускана) водата до банята и тоалетните.
Първоначално сградата не е имала покривна конструкция а е
била тераса оградена с парапет от художествени колонки, като
терасата е била покрита с плочки от битум. В последствие е
направена покривна конструкция и покрита с марсилски
керемиди – цигли. Сградата е двуетажна без маза а само една
подземна стая, където е бил монтиран парния котел за
отопление на цялата сграда. Котелът се е подгрявал с твърдо
гориво – въглища.
На първия етаж в източното крило е било пералното помещение
и фурната за печене хляб. Южно от източното крило е била
направена цистерна (щерна - съд или басейн за събиране на
дъждовна или друга вода) за събиране на дъждовна вода, която
вода посредством ръчна бутална помпа се изпомпвала водата за
поливане на зеленчуковата градина.
След настаняването на Висшия Институт по машиностроене
механизация и електрификация на селското стопанство
цистерната е била приспособена за абонатна парна станция за
отопление на сградата, парата се е получавала от ТЕЦ Изток.
Парният котел в сградата е бил ликвидиран, демонтиран.
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След ръкоположението през 1926г на свещениците Евгений
Босилков, Никола Калчев, Павел и Емил и изпращането им по
енориите в Епархията, Отец Евгении Босилков е изпратен в
Рим да следва в „Русикум“ университет като защитава
Дисертация „Уния на цар Калоян със Светия Престол Рим –
Ватикана“.
Манастирът до 1946г е ползвал за конференции и духовни
упражнения на свещениците от цялата Никополска Епархия
под ръководството на монс. Дамян Теелен.
През време на втората световна война сградата – манастира е
използвана от немската армия за щаб за административни цели,
командване на армията, която е била разположена в град Русе.
Недалеч от сградата източно в парка бе разположена
противовъздушни оръдия – артилерия на немската армия за
охрана на петролните резервоари в Гюргево – Румъния и
нефтената рафинерия, намираща се в района на град Русе от
въздушните нападения на англо-американските въздушни
войски. Въпреки тия мерки, в района – на лозето на манастира
бяха пуснати две бомби в близост на сградата – щаба на
немското командване. Целта на англо-американските въздушни
сили е била унищожението-разрушението на щаба на немската
армия.
След разгрома на немската армия в Румъния от съветската
армия и напускане на немската армия от Русе и навлизане на
съветската армия в България, пленените немски войници в
Румъния от съветския армия, са докарани в Русе и настанени в
бившия щаб на немската армия – манастира. (според думите на
домакина на манастира брат Иван са били буквално натъпкани
около 5000 души – немски войници – пленници).
През 1946г септември месец също пак по разказа на брат Иван
източно от сградата срещу източния вход на десетина метра в
градината са били изкопани тоалетни, където са били открити
два скелета на двама немски пленника, които са били
забелязани от охраната съветска войници при опит за бягство и
са били убити, разстреляни и заровени там в градината.
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След смъртта монс. Дамян Телеен 6 август 1946г за
администратор на Никополската Епархия, отец Евгений
Босилков бе назначен от Светия Престол – Папа Пий XII. По
негово нареждане през месец септември 1946г Католическата
Духовна семинария „Св. Габриел“ от село Лъжене – сегашното
село Малчика – е преместена в манастира „Светото Семейство“
в град Русе с директор отец Александър Лазарски, семинарията
просъществува до месец март 1952г.
До края на учебната година месец юни 1952г, семинарията е
преместена в енорийския дом при катедралния храм „Св. Павел
от Кръста“ ул. „св. Никола” 4 понастоящем ул. „Еп. Босилков”
14.
От месец март 1952г чрез общинския съвет сградата, манастира
– семинарията е наета за настаняване на съветски специалисти строители на Дунав мост, свързващ България с Румъния, град
Русе с град Гюргево.
През месец март 1953г с указ 88 на министерския съвет
сградата мъжки манастир заедно с дворното място (47 декари) е
одържавена и предадена на общинската администрация –
Жилфонд за администриране – стопанисване.
След построяването на Дунав мост и приемането му за
експлоатация от България и Румъния през месец май 1954г
сградата бе освободена от съветските специалисти – строители
и предадени на Висшия Институт по машиностроене
механизация и електрификация на селското стопанство, който
институт преустрои сградата за учебни зали и работилници за
практикуващите студенти във ВИМЕСС – Русе.
След като института си построи и оборудва учебните
работилници в района си при учебната сграда, освободи
сградата на манастира. Жилфонд предостави сградата на съюза
на художниците от град Русе, да си обзаведат ателиета за
художествена дейност. Това трая до реституцията на сградата
манастира на Католическата Църква, след отменяне на указ 88
от министерския съвет.
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Храмов празник “Свети Павел от Кръста” - Русе
Събота 17 октомври 2015г
11.00ч Свята Евхаристия
отслужена от монс. Петко Христов
проповедник Отец Яцек Вуйчик.
(от Варна, от конгрегация на Възкресенците).

На тържеството ще празнуваме и
юбилеят на конгрегацията на сестрите пасионистки
по случай 200 години от основанието им.
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