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Брой 121 - септември 2016

Отец Валтер Горра

Да напредваме всички заедно
Дълго време мина от последния брой на
нашия бюлетин “Заедно”. Не го издавахме
през месеците юли и август. Бих искал да
се извиня, че поради много ангажименти не успях да свърша
тази работа. Най-големият ангажимент, изискващ цялото ни
внимание беше преместването и откриването на Детската
Градина и Началното Училище в ремонтираната сграда в
парка.
Голяма е документацията, която трябваше да се приготви за
различни институции. Но заедно със сестра Терезита и сестра
Йола и с помощта на други хора, успяхме да постигнем добри
резултати.
Благодарение на Бога, всичко мина добре и ДГ и НУ са вече в
ремонтираната сграда в парка. Има още много работи, които
трябва да се извършат, но вярваме че, с Божията помощ,
постепенно ще ги решаваме.
Много се радвахме на 4 август при откриването на
ремонтираната сграда (част от която има още нужда от
ремонт). Пристигнаха много гости, голямо вълнение, голяма
радост.
Същото беше и на 15 септември за първия учебен ден за
децата, които започнаха първи клас, в присъствието на г-н
Димитър Райнов - Началник на Регионалния Инспекторат по
Образование, Русе.
Сега още повече ще тичаме, между енория и ДГ и НУ.
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Това ново положение ни кара да организираме по друг начин
някой от дейностите. Преди всичко часовете и мястото на
литургиите. Планът е този, който от средата на август вече
влезе в сила. Виждаме че за много хора е много по-удобна
литургията в параклиса “Блажен Евгений Босилков” в парка,
където по-рано служихме само в сряда сутрин, но в момента
служим три пъти седмично. Също и за сестрите това е по-добро
решение, защото те работят до късно в ДГ и НУ.
Затова приехме този график, като времето ще ни покаже дали е
добре или не. За сега положителният ефект е видим:
Понеделник и Петък
в църквата
17.30 Броеница (или в петък Кръстен Път)
18.00 Свята Евхаристия
Вторник, Сряда и Четвъртък
в параклиса
09.20 Броеница на Божието Милосърдие
09.30 Свята Евхаристия
Събота и Неделя
в църквата
09.30 Броеница
10.00 Свята Евхаристия
Готови сме да чуем и вашите предложения, но имайте предвид,
че с мен няма друг свещеник и сестрите са само две. Въпреки
това ще изпълним всяко решение, което вземем за доброто на
всеки и на всички.
В моето приветствие при откриването на 4 август казах:
“Забравяме всички трудности от миналото, радваме се за това
което Бог е приготвил за нас, и нашата най-голяма благодарност
е към Него”. Това мога да кажа и за бъдещето. “Ще забравим
трудностите и ще се радваме за това което Бог приготви за нас”.
Накрая на литургиите, които отслужваме в параклиса, четем
молитвата към Блажени Евгений Босилков, с думите: “О
Блажени Евгений,... искаме да се ангажираме с всички дарове,
които имаме от Светия Дух да построим “прекрасното бъдеще”
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на Църквата в България. Помагай ни от небето в това
обещание”.
Готов съм да вървим заедно и да растем във вярата и за напред.
Точно по тази причина включихме и дейността за ДГ и НУ,
спомнейки си дейността на църквата в Русе, в областта на
обучението и възпитанието на децата и младежите, особено с
колежа “Нотр Дам де Сион”. Колко добро направиха тези
сестри, и колко добро вложиха в сърцата на тогавашните
момичета и момчета, които още и днес имат чудесни спомени
затова.
И ние се надяваме в нашето малко поле и с нашите малки сили,
да можем да вложим добро семе в сърцето на тези деца, които
са записани в ДГ и НУ, както и на техните семейства.
Искам да споделя с вас и мислите, които минават през главата
ми, когато трудностите са много по-големи от мене и от това,
което мога да понеса. Има моменти, когато в мен се прокрадват
изкусителните мисли: “защо го направихме?!”. Но веднага
обръщам моя поглед към Разпнатия Исус и Го питам: “А Ти
защо го направи?!”.
Неговият Кръст не беше ли по-тежък от този, който понякога и
аз нося? А Той го носеше сам и върху него се стовари и
тежестта на нашите грехове. Докато моят кръст, Той носи
заедно с мен: не съм сам.
Да се изправим, и с поглед отправен напред, да действаме в
Неговото име и да “се ангажираме с всички дарове, които
имаме от Светия Дух да построим “прекрасното бъдеще” на
Църквата в България”. Блаженият Евгений Босилков сигурно
ще ни помогне.
Друг мой ангажимент заедно с моите събратя пасионисти е
пасторалната грижа за италианците, живущи в София.
Папският Нунции ни помоли да се грижим за тях. От 17
септември започнахме да се срещаме с тях. Всяка събота
следобед ще има Света Литургия на италиански в София. Ние
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пасионистите ще се редуваме и така една събота на месеца ще
бъда зает с това в София.
Време е вече да започнат отново дейностите на енорията.
Скоро ще започнем отново катехизиса, четенето на Библията,
групата за молитва и духовните дни през годината.
Ще има моменти, които специално ще ги празнуваме.
Преди всичко да се приготвим за нашия енорийски празник.
Нашия храмов празник тази година ще бъде отпразнуван
събота 22 октомври,
с Тържествена Литургия от 11.00ч.
През тази Литургия Валерия Иванова ще приеме Тайнство
Миропомазание, а Теодора Георгиева ще приеме за първи път
Светото Причастие.
Присъствието на енориашите, мога да кажа че, е
“задължително”! Това е нашия храмов празник!
В същия ден след Литургията ще изпълним духовен концерт.
Искам в края на тази моя статия, да благодаря на двама души,
които от години дават своите сили и енергия в помощ на
нашата църква: Люба Йозова и Жоел Джиалъо. Те се грижат
църквата и двора да бъдат чисти и красиви, и всеки ден
посрещат хората които посещават нашия храм, като го пазят.
През последната година тяхната роля беше особено важна,
поради моите ангажименти с ремонтите на другата сграда в
парка.
Предварително благодаря на всички вас и в Христос да
напредваме всички заедно във вярата.
Нека Бог да благослови нашата енория и всички нас.
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Росица Златева

Поклонение в Полша
От 25 юни до 2 юли, на поклонение в
Краков, Полша, беше група верни от енория
„Св.Павел от Кръста“ гр. Русе. Поклонението бе организирано
във връзка с извънредната Юбилейна година на Милосърдието
и групата бе водена от енорийския свещеник отец Валтер
Горра.
След дългото пътуване през Румъния, Унгария и Словакия, ние
пристигнахме в Краков вечерта на 26 юни и се настанихме в
манастира на отците францискани конвентуалци в центъра на
града. От понеделник, 27 юни, започна нашето поклонничество
по светите места, в този пълен с исторически забележителности
и прекрасни църкви старопрестолен град. Денят започна с
литургия в Параклиса на манастира и първата църква, от която
започна поклонничеството ни бе „Св.Франциск“, която бе на
братята конвентуалци, домакини на групата. Ние,
поклонниците, се отправихме към Мариината Катедрала в
центъра на Краков. Там ние се помолихме, освен с лични
намерения, така и за нашата Никополска епархия и Епископа
монс.Петко Христов. Другите църкви, които посетихме бяха:
църква „Св.Троица“ и църква „Св.Барбара“. Следващата спирка
бе замъка Вавел и неговата прекрасна Катедрала „Св.Троица“,
в която са погребани много полски крале, кралици и изтъкнати
личности. Денят ни завърши с разходка по река Висла и
вечерна молитва.
Във вторник, 28 юни, посетихме Солните мини във Виеличка.
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След това се поклонихме в старата и новата църква на
Светилището на Божието Милосърдие. Отец Валтер отслужи
света литургия на български език в една от капелите на
Светилището, а след това всички се включихме в Броеница на
Божието Милосърдие на полски език в новата църква. Ние
имахме възможност да разгледат стаята, в която е живяла
Св.Фаустина Ковалска. Там се пазят много предмети, които
Светицата е използвала, мебели, дрехи и др.
Във вторник посетихме и Светилището на Св.Йоан-Павел II.
Църквата е с впечатляващи размери, с прекрасни мозайки, дело
на известния отец Рупник. В Светилището се пазят реликви на
Св.Йоан-Павел II и окървавената му бяла дреха от атентата
през 1981 г. Красива статуя на Светеца е сложена в двора на
Светилището, който още се довършва и облагородява.
В сряда, на празника на Св.Св.Петър и Павел, ние бяхме в
концентрационния лагер Аушвиц, сега превърнат в музей.
Силни чувства предизвика в нас килията, в която е бил затворен
Св.Максимилиян Колбе, осъден на гладна смърт от нацистите.
Целият следобед бяхме във Вадовице – родния град на Св.Йоан
-Павел II. Ние се поклонихме в Катедралата, в центъра на града,
посветена на Представянето на Св.Дева Мария в храма. Това е
кръщелната църква на Светия Папа и в нея се пази неговият
кръщелен купел. Отец Валтер отслужи за нас света литургия, в
съслужение с отец Войтех Фарон. Всички се поклонихме в
красивата капела, посветена на Папа Войтила, в която се пази
реликва – капсула с неговата кръв. След това посетихме
родната къща на Св.Йоан-Павел II, превърната в музей.
Експозицията, която се пази вътре е автентична и много
впечатляваща. С модерни аудио-визуални средства се разказва
за живота и делото му: като дете, младеж, свещеник, епископ,
кардинал и папа.
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В четвъртък, 30 юни, поклонническата ни група бе в
Богородичното Светилище в Ченстохова. Отец Валтер отслужи
света литургия в една от капелите на Светилището. Отново
имахме възможност за изповед. Разгледахме музейните
експозиции в манастира на Светилището. Следобед измолихме
Броеницата на Божието Милосърдие пред Юбилейната врата на
Милосърдието. Посетихме също църквата „Св.Барбара“.
На 1 юли нашата поклонническа група тръгна за България, след
света литургия, отслужена от отец Валтер Горра.
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Ирена Паскалева

Обновената сграда
На 04/08/2016г. с тържествена
церемония беше открита обновената
сграда на бившата семинария на
отците Пасионисти. Едновременно с това беше открита и
учебната година в детска градина "Вяра, Надежда, Любов",
която вече е настанена в реновираната сграда. Присъстваха
много гости: Монсеньор Петко Христов, Епископ на
Никополската епархия; Преподобния отец Йоаким Рего,
генерален настоятел на отците Пасионисти, заедно със своя
секретар, отец Алессандро Фопполи, и с отец Винчензо
Карлетти от генералната курия; отец Луиджи Ванинетти,
провинциален настоятел на отците пасионисти и неговия
съветник, отец Аниелло Милияччо; отец Пиерджорджо
Бартоли, бивш провинциален настоятел на централна Италия;
отец Марк-Робин Хогланд, провинциален настоятел в
Холандия; Джусеппе Мартинелли, бивш провинциален
настоятел на северна Италия; сестра Франческа Лигурго,
провинциална настоятелка на сестрите пасионистки, заедно със
своя съветничка, сестра Донатина Ди Микеле; отците
пасионисти, които действат в България: Паоло Кортеси, Йосиф
Йонков, Ремо Гамбакорта, Патрик Виалле, Салваторе Фрашина;
свещеници от Никополската Епархия: Страхил Каваленов, Яцек
Вуйчик (францискан конвентуален), Ярек Барткиевич
(възкресенец).
Церемонията стартира с празницна литургия в параклиса на
Блаженния Евгени Босилков. Проповедта беше представена от
отец Йоаким Рего. Той обърна специално вничание на четивата
за деня и подчерта многовековното приятелство на Бог с
хората. Бог е записал своите закони в сърцата на нас човеците и
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ние само трябва да се вслужаме в собствените си сърца за да
открием Бог и неговите насоки. Отец Рего пожела успушен
старт на новото учебно заведение и изрази надежда в него да се
изграждат добри хора, достойни граждани на нашата държава и
отговорни жители на света.
След тържествената литургия церемонията продължи в двора
на училището, където гостите бяха приветствани с песен от
децата, обучавани във вече действащата детска градина.
Отправена беше молитва за благословение на начинанието,
чрез знание да растем в духовността, а възпитателите и
учителите да се ангажират да развиват общото добро. Осветена
беше и иконата на Блажена Дева Мария, Майка на Нежността,
която да остане на това място като аргумент на вярата и знак на
Божието благословение.
Отец Валтер благодари от свое име и от името на сестрите
Пасионистки, с. Йола и с. Терезита на всички оказали морална
и материална помощ за да се достигне до днешния празничен
ден. Благодари на благодетелите за осъществяване на
начинанието: Фондация Комунитас, Реновабис, Сем. Мерони, г
-жа Грация Луци, Дон Давиде Паниоттелла, енорийският
свещеник от Терамо в Италия, и Провинцията на Отците
Пасионисти МАПРЕС, в лицето на Падре Луиджи Ванинетти,
Генералната Курия на Отците Пасионисти в лицето на отец
Йоаким Рего, Провинцията на сестрите Пасионистки, в лицето
на сестра Франческа Лигурго, отец Алберто Канестрари.
Благодари на хората отдали времето и труда си за да превърнат
в реалност този труден за изпълнение проект, на родителите на
децата, които вече са поверени на грижите на детската градина.
Благодари на бившите провинциални наставници, Сестра
Сабатина Де Сиена и отец Пиерджорджо Бартоли, които с
радост приемат тази идея от нейното раждане и позволяват да
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се тръгне по този път, както и на всички събратя Пасионисти,
работещи в България и всички верни от Русе за моралната
подкрепа на проекта.
Най-силни и сърдечни благодарности бяха отправени към
Монс. Петко Христов за добронамереността, отзивчивостта и
пълната подкрепа за проекта.
Приветствие на английски език към гостите поднесе и малкия
Боян, възпитаник на детската градина.
Последваха поздрави от гостите на тържеството: на отец Лиджи
Ванинетти и сестра Франческа Лигурго.
Церемонията приключи с разглеждане на новите класни стаи,
кухня, медицински кабинет, зали за игра и санитарни
помещения. Гостите останаха очаровани и с много пожелания
за успех се разделиха с движещите и отговорни за проекта
о.Валтер, с. Йола и с. Терезита.
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Първокласниците
Стефан и Калиня

Г-ин Димитър Райнов,
началник Началникът на
РИО (регионален
инспекторат по
образованието) на МОН Русе

13

о. Бартоломей Улиаш OFM Cap
(от списание "Гласът на Църквата")

Помазание на болните
Мисля, че това тайнство е едно от най
-неразбираните
от
вярващите.
Християните често дори забравят за
него. Това е много сериозна ситуация.
Често хората правят грешка, изчаквайки до последния момент,
за да се обърнат към това тайнство. Наименованието на
тайнството е различно. Наричат го “Помазание на болните”,
“Маслоосвещение”, “Елей на освещаването” (заради маслото, с
което свещеникът помазва по време на тайнството). Искам да
ви кажа днес всичко най-важно за това тайнство. Надявам се,
че след това Тайнството на болните вече няма да е непознато за
вас.
Кога трябва да се приема тайнството Помазание на
болните?
Първото, което трябва да си кажем, е, че тайнството
Помазание на болните не е само за умиращи хора. От началото
на християнството това тайнство се е приемало при различни
сериозни болести, с молитва Бог да излекува болния човек. Да
излекува душата и тялото му. Така е било всякога, така е и
сега. Когато свещеникът идва да помазва болен, се моли за
оздравяването му, не само за духовно оздравяване, което е
много важно и е свързано с телесното здраве, но се моли и за
оздравяване на тялото на болния. Как точно изглежда обредът
на помазване ще кажем по-нататък.
Много често хората си мислят, че когато някой е в тежко
физическо състояние, трябва да изчакат, преди да извикат
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свещеника. И тук допускат грешка. После, когато
състоянието на болния се влоши, те тръгват да търсят лекар
и мислят за много други неща, като забравят, че не са
извикали свещеника да дойде и да даде на техния близък
тайнството на болните.
Добър момент е да се направи това, когато болестта е
сериозна и не се знае със сигурност кога може дотолкова да
се влоши ситуацията и да настъпят последните часове в
живота на болния. Също и преди сериозна операция трябва
да помолите свещеника за тайнството на болните.
Ако се съмнявате дали наистина трябва да повикате
свещеник, просто се обадете в енорията и попитайте дали
във вашата ситуация трябва да се извърши помазване на
болния. Но не бива да забравяте и това, че свещеникът може
да няма възможност веднага да дойде. Може да е далече, да е
на литургия и др. Затова първо трябва да се обадите, да
разкажете за ситуацията и да уговорите ден и час на
посещението.
Много често близките на болния си мислят: “По-добре
той да не мисли за смърт... Ако повикаме свещеника, може
да се изплаши. Може да започне да мисли, че вече умира. По
добре да чакаме..” И тук грешат. Те забравят, че Господ,
когато идва в тайнството Помазание на болните, може да
лекува. Но рискуват и нещо много по-сериозно. Може това
да е последният момент, в който болният има нужда от
тайнството Изповед, а ако е в толкова тежко състояние, че не
може да се изповяда, тайнство Помазание на болните може
да заличи греховете му.
Преди да кажем как изглежда тайнството Помазание на
болните, искам да кажа още нещо важно. Ако някой е приел
тайнството, но след месец отново е болен, няма пречка да
приеме пак Помазанието на болните. Дори трябва да го
приеме. Тайнството може да се приема многократно в
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живота, както и други тайнства (Изповед, Причастие). Само
тайнствата Кръщение, Миропомазание и Свещенство се
приемат само веднъж в живота.
Как се извършва Помазанието на болните?
Ако сме болни или някой наш близък е болен, се обаждаме в
енорията, за да дойде при нас свещеник.
Ако болният е в състояние да се изповядва, трябва, преди да
дойде свещеникът, да се подготви за изповед. Ако е в смъртна
опасност и не го е правил до този момент, може да се подготви
за изповед на целия си живот, като помисли за сериозните
грехове, които е извършил в живота си. Ако някой среща
трудност в подготовката си за изповед, не бива да се страхува.
Свещеникът ще му помогне. Но доколкото може, трябва да се
подготви. Ако има възможност, болният може да се изповяда
няколко дни преди приемането на Тайнството на болните.
Преди свещеникът да дойде, трябва да се подготвят
нужните неща. Например по време на изповедта всички
присъстващи трябва да излязат от стаята, в която е болният.
Голям грях е, когато някой слуша нарочно чужда изповед.
Другото, което може да бъде нужно, ако болният има
проблеми с преглъщането, е да се подготви чиста вода и
лъжичка, за да му се подаде след причастието, да преглътне.
Свещеникът вече е пристигнал. Започва се с изповедта, по
време на която присъстващите излизат от стаята. После
започва обредът на маслоосвещението. Много е важно
семейството (ако тайнството се приема вкъщи) или други
болни (ако се приема в болница) да не оставят болния сам
със свещеника. Добре е, ако всички присъстват по време на
обреда и се молят заедно.
Ако има време, свещеникът ще започне с обяснение на
Тайнството на болните, ще каже молитва, ще прочете кратък
откъс от Светото Писание и накрая ще прикани всички към
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молитва. След това (по преценка на свещеника) може да има
Молитва на верните, в която всички отговарят “Молим Ти
се, послушай ни”, а после – молитва на възхвала, в която се
повтаря “Благословен си, Боже”. Тези обреди свещеникът
може да пропусне, когато състоянието на болния е много
сериозно.
След това следва най-важният момент в обреда.
Свещеникът помазва челото и ръцете с осветен елей,
маслинено или друго растително масло, казвайки: “Чрез
това свято помазание и поради преблагото Си
милосърдие нека да ти помогне Господ с благодатта на
Светия Дух!” Всички отговарят “Амин”. Свещеник
продължава: “И като те освободи от грях, да те спаси и
подкрепи в добротата Си!” Отново всички отговарят
“Амин”.
След това свещеникът възлага ръце над болния и се моли
за негово изцеление. След молитвата всички произнасят
общо “Амин”. Следва молитвата “Отче наш” и благослов на
болния и на всички присъстващи.
Какво е въздействието на тайнството на болните?
Въздействието е преди всичко такова, каквото вече
споменахме, това, за което се молим по време на обреда –
здраве на душата и, според Божията воля, на тялото. Както
във всяко тайнство, Господ Исус докосва човека със Своите
обилни благодати. Ако болният е изгубил съзнание и не
може да се изповяда, Тайнството на болните заличава
греховете му, ако той би имал намерение (при възможност)
да извърши изповед.
Специалната благодат на тайнството Маслоосвещение има
следните въздействия:
• присъединяване на болните към страданието на Христос за
тяхно собствено добро и за доброто на цялата Църква;
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• подкрепа, мир и сили, за да понесе по християнски
страданието на болестта или на старостта;
• опрощение на греховете, ако болният не е могъл да го
получи чрез тайнството на Покаянието;
• възстановяване на здравето, ако това може да помогне за
духовното спасение;
• подготовка за преминаване към вечен живот”. (ККЦ 1532)
Важно е също, че само свещенослужителите (епископи и
свещеници) могат да дават Помазанието на болните. Никой
друг.
И последна важна информация, особено за нас, в България:
“Всеки католик, който не е в състояние физически или морално
да стигне до католически служител, може да получи тайнството
на покаянието, Евхаристията и Помазанието на болните от
служител на Православната църква.” (съгл. Екуменичен
Директориум, точка 123) С други думи, ако няма наблизо
католически свещеник, всеки католик може да приеме
тайнството Помазание на болните от православен свещеник.
Също и православните могат да го приемат от католически
свещеник.
Надявам се, че сега тайнството Маслоосвещение ви е
познато и няма да се притеснявате да повикате свещеника,
когато вие или някой ваш близък от семейството се нуждае от
тайнството.
Всички тайнства установи самият Господ Исус и те са найважните средства за нашето спасение.
Ако ви е нужна по-подробна информация (с цитати от
Библията и от документи на нашата Църква), можете да я
намерите в Катехизиса на Католическа Църква, точки 14991532.
“Те тръгнаха и проповядваха покаяние, изгонваха много
бесове и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха...”
(Мк. 6, 12-13)
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Сестра Терезита

Надменното плашило

Имаше едно време в средата на едно поле едно плашило. Беше
поставено върху земята и неговата роля беше да плаши
птичките, за да не ядат от посевите в полето. Беше много гордо
и високомерно. Считаше се за много важно и мислеше, че няма
нужда от никого. Когато някое животно минаваше покрай него,
му казваше: „Видя ли колко съм красиво? Кажи истината! Не
си виждал никога плашило по-хубаво от мен, нали?”
Животните се отдалечаваха, без да отговорят. Веднъж видя
един орел, който летеше в небето. Извика му и попита:
- Орльо, от всички плашила, които си виждал, не е ли истина,
че аз съм най-красиво?
Орелът отговори- Възможно е. Трябва да си благодарно на
този, който те е направил така.
Раздразнено, плашилото каза:
- Аз не дължа нищо на никого. Ако съм най-хубаво и добро, то
е защото съм такова, без помощта на никого.
Един ден с много слънце, господарят работеше в полето. Беше
забравил шапката си и тогава взе баретата, която беше сложил
на плашилото. То беше бясно. И това не е краят.
Жената на господаря беше останала без тиквички за вечеря.
Сети се, че за да направят плашилото, бяха сложили една тиква
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вместо глава, и отиде да я вземе, за да сготви. Дойде и поголемият син, който искаше да се облече за карнавал и взе
старата дреха, която бяха сложили на плашилото.
Така това надменно плашило, което вярваше, че не дължи
нищо никому, разбра че всичко онова, което представляваше,
го дължеше на другите, които му го бяха дали.

А ти мислиш ли често, че всичко, което имаш, си го
получил от Бог? Не забравяй никога една благодарствена
Молитва към Онзи, който ти е дал всичко!

Нашия храмов празник тази година ще бъде
отпразнуван

събота 22 октомври,
с Тържествена Литургия от 11.00ч.
с Тайнствата Кризмание на Валерия и
Първо Причастие на Теодора.
След Литургията ще изпълним
духовен концерт
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