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Отец Валтер Горра

Нека не забравяме нашите корени
за да бъде здраво нашето дърво

По повод 270-та годишна от създаването на Никополска
Епархия, различни събития ни помагат да разберем колко е
важно да търсим и да намерим, нашите корени, които са най-
важните части от дървото. Растение без корени умира, докато
от самите корени винаги ще може да избие пак храст, цвете
или дърво.
През месец май  две събития ни дадоха тази възможност. В
Русе кардиналът на Сараево, монс. Винко Пулич, в своята
проповед по време на неделната литургия, ни представи
исторически поглед на най-важните фактифакт от създаването
на католическите общности в северната България и довели
след това до създаването на нашата Епархия.
В Търново, о. Страхил, с подкрепата и съдействието на монс.
Петко, организира конференция на много високо ниво на тема
"Християнските корени на Европа". Всичките доклади яхс
много интересни.
Поради това, за да дадем на всички нас възможно да ги
разгледаме спокойно, този брой на нашия бюлетин предлага
встъпителната реч на кардинал Пол Пупар, която чухме в
Търново, и проповедта на кардинал Пулич, проведена на 13
май в нашата църква в Русе.
Сигурен съм, че това ще бъде оценено от вас.
Приятно четене...
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Встъпителна реч
на Негово Високопреосвещенство

кардинал Пол Пупар,
почетен председател на Папския съвет за културата

и на Папския съвет за междурелигиозния диалог
по случай Международната научна конференция

"Християнските корени на Европа"

Християнството и Европа: една
хилядолетна история

Велико Търново (България), 26.05.2018 г.

Ваше Високопреосвещенство,
уважаеми лектори,
дами и господа,

Благодаря за възможността да открия тази
международна научна конференция, на тема
"Християнските корени на Европа", по случай 370 години от
основаването на Никополската епархия (1649-2018), както и във
връзка с други значими исторически годишнини, в рамките на
българското председателство на Съвета на Европейския съюз. И
днес са изключително актуални словата, с които светия папа
Йоан-Павел II се обърна към мен, на 20 май 1990 година,
призовавайки да се работи за благородните цели на
християнската евангелизация и на обновлението на Европа:
"Хората трябва да обръщат повече внимание на древните
паметници на християнска Европа и на нейната дълга
история, те заслужават обществената почит, та в наше
време, никой никога да не забравя откъде произлизат и каква е
историята на европейските народи и държави, както и по
какви пътища те са достигнали до настоящето състояние на
обществата, как са се развили обичаите и единомислието в
сърцата".
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Без съмнение, християнските корени на Европа не са
базирани единствено на реални исторически основания, а крият
голям етичен потенциал, от който днес европейците имат
безкрайна нужда.

Но, какво е, исторически погледнато, Европа?
Континент, идея, географско-културно понятие? Каква е
нейната идентичност? Знаем добре, че идентичността никога не
е статична, абсолютна или изключителна. Тя се определя
спрямо историята и спрямо диалектиката между тежестта на
миналото и влиянието на конюнктурата. Идентичността не е
определена веднъж завинаги: тя е плод на исторически избори,
на ценности, често горещо оспорвани или взаимно споделяни,
които постоянно подлежат на развитие. Европейската
идентичност и нейните корени се състоят в органичното и не
механично цяло на средновековната християнска култура,
отворена за особеностите на нациите, чужда на всякаква форма
на етническа дискриминация, приемаща, доколкото времената
го позволяват, и "различните", били те евреи или мюсюлмани, в
сравнения с нея само модерните времена, с техните погрешни
идеологии, раждат драматични рестрикции. Тоест, една Европа,
където на първо място не са печалбата и производството, на
която е присъщо едно дълбоко чувство на единство, идващо от
вярата. В противен случай, тази нова Европа, основана на
първенството на икономиката и на институционалното
обединение на правителствата, легитимирана от сложни
изборни, юридически и финансови механизми, няма да бъде в
състояние да предложи на света това, от което той наистина
има нужда. Всъщност, Европа преживява истинска криза на
своята идентичност, поради радикалността на тлеещите
процеси, на които нашият континент е подложен. Затова в този
исторически момент, отговорността пред нас европейците е
много голяма: в дебата за дефиницията на Европа и на нейната
нова политическа форма, залогът не е някаква ретроградна
историческа битка, плод на носталгия, а най-вече голяма
отговорност за днешното човечество.
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Свидетели сме на един Европейски съюз, който
върви с решетилени стъпки по фронта на политиката и
икономиката, на институциите и на обществото. Но не можем
да говорим за Европа, ако не споменем нейните корени, тоест,
ако пропуснем християнството. Основополагащо е наличието
на солидна и стабилна икономика, но също така е и
изключително важно наличието на политическа стратегия,
способна да насърчи развитието на Европа в рамките на
културните различия на отделните държави. Една голяма
конструкция обаче рискува да се срути, ако липсват солидни и
добре базирани на историята основи. А историята на нашия
континент не може да бъде разглеждана без да се отчете
разпространяването на Евангелието и приемането на
християнството. Хубаво е да се отбележи, че ЕС се основава на
ценности като признаване на човешкото достойнство, на
свободата, на демокрацията, на правовата държава и
признаването на човешките права, ценности, общи за всички
страни-членки. Не по-важно е да се каже, че ЕС иска да бъде
мирно общество, в което цари толерантност, справедливост и
солидарност. Това обаче не е достатъчно, за да се оформи
профилът на Европа, общ дом на много различни народи,
обединени от общия си произход, а именно от християнските
корени.

Говоря за християнството в културен аспект, защото,
дори онези европейци, които не вярват в Исус Христос Божи
син, притежават личност и култура, дълбоко повлияни от
Евангелието и от християнския живот. Със сигурност
Евангелието не е култура, а създател на култура, както
свидетелства хилядолетната европейска история. Освен това,
винаги вплетено в конкретна култура, то не престава да
поражда нови културни възприятия, от Америка до Азия, от
Африка до Океания, по целия свят.
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Европа обаче е много повече от икономика и политика,
тя е история на мъже и жени, на народи, на техните култури и
на техните човешки и духовни пътища. Европа, голямата
Европа, от Атлантическия океан до планината Урал, от Северно
до Средиземно море, Европа, която най-накрая диша с двата си
бели дроба, е създадена чрез инкултурацията на Евангалието,
на неговото пулсиращо сърце, от него е получила смисъл и
общностна съвест и е видяла как често разнородни съставки,
намиращи се дори в конфликт, се превръщат в една нова
действителност.

Това културно и духовно богатство, повлияно от
Евангелието, е жива и плодотворна реалност. След двадесет
века история, въпреки кървавите конфликти, противопоставили
един срещу друг европейските народи и въпреки духовните
кризи, белязали живота на континента, отново трябва да се
заяви, че европейската идентичност е неразбираема без
християнството. Има една визия за човека, една антропология,
една идея за човешката личност, пред която трябва да
признаем, че сме длъжници на християнската вяра и на многото
мъже и жени, които, живеейки Евангелието, са въплътили този
идеал и са го защитавали в името на всеки човек, в сърцето на
всяка култура. В този исторически момент, богат на смисъл и
изискващ ангажираност, изпълнен с предизвикателства и
надежди, се вижда ясно, че европейската културна идентичност
се основава и обединява от християнския хумус. Християнската
традиция е анамнезата на Европа, нейното мистериозно
присъствие - между различието на езиците и манталитета,
въплъщава родния дом, където личната и общностна
идентичност се укрепва и обновява.

Европейското културно наследство е в състояние да
предложи на всички граждани на континента нов съюз между
хората, общностите и нациите, които са част от него. Това
обединение не е на идеологическа база, то приема богаството
на различията и оставя пространство за културния гений на



6

всеки народ. То създава единство, без да уеднаквява, основава
общност от солидарни хора, без да ги обезличава. Недалечното
минало, както и началото на това хилядолетие ни напомнят, че
пренебрегването на корените и загубата на паметта могат да
поставят под въпрос равновесието на континента.
Хармоничната мозайка от европейски народи, с разнообразието
на техните култури, може да се начупи и да изчезне. Ако
националните култури са нашето богатство, залог за нашето
фундаментално единство и за нашата отвореност към
вселената, то национализмът носи в себе си семето на личния
фалит, който ако не бъде освободен от онази интелектуална
девиация, оставя илюзията, че сме единствените имащи право,
както и убеждението, че сме по-добри от другите.

Въпреки че Църквата счита, че не е в нейната
компетенция да се произнася в подкрепа на определена
политическа система за Европа, все пак тя се чувства
задължена да напомни, че всеки политически проект в развитие
трябва да бъде в служба на общото благо, в пълно уважение
към човешката личност и големите измерения, които я
характеризират. Европа няма да може да се изгради само на
базата на простата пазарна логика. Нужна е политическа воля,
основана на единството от общи ценности, които в течение на
вековете са обогатили това общо културно наследство, което
ние наричаме "Европа".

Поради тази причина Европа, видяна в културна
перспектива, стои много над пространството на
икономическите пазари и географските измерения на
свободното придвижване на идеи, хора и блага. Европа е преди
всичко истинска общност на нации, които желаят да свържат
съдбите си, за да живеят, признавайки различните култури и
различните духовни пътища. Затова не можем да оставим
отвъд вратите на Европейския дом религиите, които са
допринесли и продължават да допринасят за културата и
хуманизма, причина за гордост на самата Европа.
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Евангелието няма спорадично или повърхностно
влияние върху Европа. То е моделирало лицето й и е създало
нейната култура. Очистило я е, захранило я е и я е циментирало
в нейната особеност, неговите следи ясно се виждат на сцената
на историята. Признаването на този неоспорим исторически
факт съвсем не означава да се пренебрегне модерната нужда от
светска държава и светска Европа.

Благодарение на християнската вяра възникват и се
разпространяват основните принципи, които днес са
неразривно свързани с Европа. Вярата в Бога лишава вселената
от митичната й същност, за да я предаде на хората, търсещи
рационалното. Човешката личност, създадена по Божи образ и
подобие, ни дава увереността да кажем: всеки човек, който и да
е той, независимо от неговия произход или начин на живот,
заслужава дълбоко уважение. В човека е вложена непоклатима
съвест, която не е подвластна на условностите, тегнещи върху
нея, съвест, способна да познае своето достойнство и да се
отвори към Божественото, съвест, източник на фундаментални
избори, водени от търсенето на доброто за другите и за себе си,
съвест - която е място за отговорна свобода. Така докосваме
корените на този хуманизъм, който без съмнение е най-ценният
плод на европейската култура, най-възвишеното постижение на
човешката култура. От този хуманизъм произлизат: 1)
модерната демокрация, в която човекът не само е уважаван за
това, което е, но участва в общото дело, упражнявайки своята
отговорност 2) концепцията за човешката личност и 3)
основните човешки права.

По целия свят Църквата се занимава с известяването
на Благата Вест и свидетелства за Евангелието. Изпълнявайки
вече две хилядолетия тази своя мисия в Европа, тя не престава
да вдъхновява любов към доброто и отхвърляне на злото,
превръща се в говорител на безгласните за по-голяма
справедливост, призовава към любов към ближния и към среща
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на народите. По този начин Евангелието обогатява културите,
просветлява хората на изкуството, вдъхновява политиците,
развива любовта към добруването на човека и на обществото.
То е душата на Европа на цивилизациите във взаимното
разбиране между народите. Неговият принос е водещ при
създаването на общия европейски Дом, който приема различни
народи и техните различни култури.

Като носител на Истината и Благото, на Красивото и
Доброто, залегнали в сърцето на Евангелието, християнството
в Европа съумява да достигне сърцето на човека и на културите
чрез красотата, от която светът винаги се нуждае, както –
помня – заяви блаженият папа Павел VI в своето вълнуващо
Послание към творците от 8 декември 1965 г. при закриването
на Втория Ватикански събор: „Този свят, в който живеем, се
нуждае от красота, за да не изпадне в отчаяние. Красотата,
също като истината, носи радост в човешките сърца, тя е
ценен плод, който устоява на изпитанията на времето, който
обединява поколенията и ги кара да общуват чрез
възхищението си към нея”.

Съзерцавана с чиста душа, красотата говори право на
сърцето, вътрешно ни възнася от удивлението към
преклонението, от възхищението към благодарността, от
щастието към размишлението. Затова тя създава плодородна
почва за изслушване и диалог с човека, обхващайки изцяло –
неговия ум и сърце, интелект и разум, творческа способност и
въображение. Тя наистина трудно ни оставя безразлични –
предизвиква емоции, привежда в действие механизмите на
едно дълбоко вътрешно преобразуване, което поражда радост,
чувство на пълнота, желание за свободно участие в същата тази
красота, за нейното въплъщаване в самите нас и включване в
собственото ни съществуване. Евангелието, като източник на
култура, е творец на красотата в Европа, дори можем да кажем
– то носи красотата в цяла Европа, отговаряйки на изконния
стремеж за щастие, който живее във всяко човешко сърце. Тъй
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като красотата разкрива безкрайни хоризонти, които тласкат
човешкото същество да излезе от себе си, от рутината и
ефимерно преминаващия миг, да се отвори за трансцендентното
и тайнственото, да желае тази първородна Красота, като крайна
цел на своя стремеж за щастие и копнеж за възвишеното, което
е самият Бог, Творец на всяка сътворена красота.

Представата за Европа и за европейското единство
съществува повече от два века, но всъщност е много по-
древна, или по-скоро, има много дълбоки корени. Първо
древногръцката и древноримската култура, после
средновековната и съвременната християнска цивилизация, по
различен начин полагат основите на един проект, предначертан
да даде разнородни и бавно зреещи плодове. Дълго време той
бележи културната и нравствена история на нашия континент.
Днес пред нас, европейските граждани, стоят задачата и
предизвикателството да изградим истинско съзнание за
значението на общата европейска родина, което тясно да се
обвърже към вече съшествуващите в Европа патриотични и
общностни настроения, без да ги задушава и припокрива. То
обаче може да послужи и за катализатор на органичното
единство на континента.

Тази силна визия, това „европейско сърце”, което служи за
катализатор, е европейската идентичност. Идентичност,
изградена от национални, местни, религиозни и общностни
различия и особености. Идентичност, изградена от различни, но
конвергентни истории, от свобода и разнообразие. Чувстваме
силно желание за единство, но без да губим нито една от
нашите характерни черти, без да се отказваме от нашите
особености. Днес има западна и източна Европа, прибалтийска
и централна, евроазиатска и средиземноморска. Всяка от тях
има своя собствена история и специфична връзка с други части
на света. Нищо от тези широко разпространени и разнообразни
традиции не бива да изчезне, от нито една част не
възнамеряваме да се откажем. Следователно потребността от
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Европа се изразява в потребност от възстановяване на
традициите и на чувството за достойнство и специфичност,
които най-вече културата и приемствеността на знания и
традиции трябва да събират, тълкуват и препредават.

Изграждането на една нова Европа е всъщност голямата
новост на световната сцена след един ХХ век, който обаче ще
остане в историята като време на огромни и разрушителни
сблъсъци, на ожесточени и опустошителни идеологически
противопоставяния, предизвикали предимно в Европа най-
тежки и дълбоки поражения. За първи път множество
суверенни държави с различна история, религия и култура, в
края на бавен, продължил десетилетия път, успявят да се
обединят по съвсем мирен начин, в едно наднационално цяло,
което не е федерация, нито конфедерация и още по-малко
рискува да се изроди в свръхдържава, а е реалност, която все
още върви по път, по който не липсват трудности. Ако една
елитарна и бюрократична Европа не успее да накара
гражданите да заобичат от сърце единния европейски проект,
тя рискува да го направи непоносим за тях. Въпросът е каква
Европа искаме да изградим, или иначе казано – с какво
културно, социално, антропологично и духовно съдържание
искаме да запълним процеса на икономическа и политическа
интеграция.

Всъщност онази Европа, която наистина може да бъде
единна, е тази, която съществува в исторически план, стигнала
до нас с цялата тежест на своята история и ценности.
Следователно по-скоро вместо определението за Европа, важи
това за Европееца, за да изясним европейските очертания в
исторически, културен и антропологически план, съзнавайки,
че Европа не е предимно географско понятие – Европа е
културна и историческа концепция.

Ние сме напълно убедени в това. Ние сме носители
едновременно на наследството на древногръцката мисъл, на
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римското право, на славянските традиции, но преди всичко, в
началото на това ново хилядолетие, ние сме разпространители
на Благата вест за Христос Спасител, неостаряваща и нова.
Изправени пред съвремието, потопени в светската
действителност, изкушени от повърхностното, повече от
всякога сме тласкани към преоткриване на нашите живи и
животворни първоизточници. Очарованието на Изтока,
процъфтяването на сектите, завръщането на езичеството,
честото свеждане на нашето християнско наследство до
културния му аспект чрез вътрешна девитализация на вярата,
са за нас належащи причини да се върнем към същественото –
европейският човек, осъзнал своите хилядолетни корени и
идентичност, които са неразривно човешки и християнски.

Всъщност кризата, която днес разтърсва Европа, не се
изчерпва със своите икономически, социални и идеологически
проявления. Нейната матрица е културна, т.е. духовна.
Всъщност какви истински цели бихме могли да преследваме и
какви полезни средства да използваме, ако вече не знаем кой е
човекът. „Уважавайте човека, понеже човекът е образ Божи”,
многократно напомняше Папа Йоан Павел ІІ. Това е нашата
идентичност, наследството на нашата обща европейска
култура. Човекът, който е в сърцето на християнството, стои в
центъра на нашето наследство, както и на нашата представа за
Европа. Във вихъра на братоубийственото насилие, което
разрушава социалната тъкан, въвличайки я неконтролируема и
смъртоносна спирала, потопени в примирение и мъка, ние сме
призовани да се отправим с неограничен поглед към един
безкраен хоризонт и към една любов без бариери, с
безпристрастна ангажираност, която ни приканва да
преодолеем границите, както постоянно ни призовава папа
Франциск. Всяка претенция за изключителност води до
безплодие и поражда агресивност. Нашата хилядолетна
история роди една симфония от нации, базирани на
евангелското създнание да не се противопоставят взаимно, а да
съжителстват една с друга. Двигателят на това усилие е
Любовта. Трябва да вярваме в човека и да го обичаме, както
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каза Йоан Павел II, когато за пръв път прие на аудиенция
Папския съвет за култура: „Вярата ни дарява с доверие в човека
– в човека, създаден по Божи образ и изкупен от Христа –
когото ние искаме да защитим и обичаме като нас самите,
убедени, че човекът е човек само благодарение на своята
култура, тоест заради своята свобода да израства всецяло и с
всички свои специфични особености”.

Необходимо е да се изгради един нов хуманизъм, твърди
още преди половин век Вторият Ватикански събор, провел се в
обстановка, отличаваща се с безпрецедентен икономически
растеж и привиден мир. След това светът пак преоткрива
несигурния в бъдещето си човек.

Между мъката и надеждата трябва да се върнем към
същността и да се запитаме за него. Въпросът отново е: Кой е
човекът? „Човекът безкрайно надминава човека”, казва Блез
Паскал. Всъщност човекът се е превърнал в залог за човека.
Политическите лозунги се конкурират за него, борбите го
мобилизират, неистовият стремеж към притежание, познание и
власт духовно го обезплодяват. Производителност,
масовизация, липса на комуникация, манипулации,
замърсяване, условия на труд, жизнена и развлекателна среда,
които не само са нечовешки, но и обезчовечаващи.
Равносметката е трагична – материален прогрес, след който не
настъпва „духовна промяна”, толкова жизненоважна според
философа Анри Бергсън. Както се казва в поговорката, стига да
искаш, решение има.

Евангелието е източник на един цялостен възглед за
човека – микрокосмос на света и Божия икона. За всички
култури важи принципът на уважение към това, което за другия
е свято, и по-специално почитта към святото в най-висшия
смисъл – към Бога. Когато в дадено общество това уважение се
изгуби, се губи нещо основоположно. Многообразието на
култури не може да съществува, ако изчезнат – като се започне
от собствените ценности – определени общи константи,
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определени отправни точки, които позволяват на отделния
човек да се ориентира. Но това многообразие на култури със
сигурност не може да съществува без уважение към онова,
което е свято. Необходимо е да подхождаме с уважение към
свещените елементи за другия, а това не е възможно, ако Бог ни
е чужд. Разбира се, ние можем и трябва да познаваме това,
което за другите е свято, но заради другите, наш дълг е в нас
самите да храним почит към това, което е свято и което сме
наследили от хилядолетната история на християнството,
оформило Европа.

Християнските корени на Европа – нашата
хилядолетна история ни учи, че културата е душата на даден
народ и че културните корени на Европа са пропити с
Евангелието.

Благодаря ви, скъпи приятели, че ми дарихте радостта да
споделя тези основополагащи убеждения в светлото честване
на 370-та годишнина от основаването на Никополската епархия
и по повод Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз.

Пожелавам успешна работа на този форум!

06 май първа изповед на
Димитър
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Кардинал Винко Пулич

Проповед на Кардинал Винко Пулич,
13 май 2018 г.

Катедрала „Свети Павел от Кръста“ –
Русе

Благодаря на Епископа на Никополис ад
Иструм, Монсиньор Петко Христов, който

ме покани във вашата прекрасна страна за честването на 370-та
годишнина от основаването на тази Епархия. На драго сърце
приех тази покана и изразявам с най-добри чувства моята
солидарност и близост с вашата поместна Църква, с нейния
пастир, свещеници, богопосветени и всички верни. Аз
произхождам от страната, от която са дошли при вас като
мисионери францисканските монаси. Разбирам много добре
какво означава да се живее като малцинство сред мнозинство.
Какво значи да се налага да се отстояват правата и
достойнството, като се съхранява упованието в Бога и
верността към Кръщението.
Затова поздравявам сърдечно всички вас и всекиго от вас
лично, като ви предавам най-сърдечните поздрави на
Католическата Църква в Босна и Херцеговина, която все още
лекува дълбоките си рани, получени в следвоенния период през
миналия век.
Аз не съм историк, но от различни книги събрах следните
данни относно дейността на францисканците в тази скъпа за
нас земя и сред вашия народ.
Братята францисканци от Босна в България
Още Папа Инокентий IV изпраща през 1245 г. францискански
монаси в България, за да работят за единството на Църквите.
Първите мисионери, работили в България, са францисканците
от Босна. Когато през 1365 г. унгарският крал Людовик I
Анжуйски завладява земите на българския цар Срацимир, той
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смята, че страната ще попадне напълно под неговата власт, ако
бъде отделена от православната Църква на Константинопол и
превърната в католическа. Ето защо се обръща към
мисионерите францисканци. Брат Марко от Витербо, генерален
министър на Францисканския Орден възлага на босненския
викариат осъществяването на тази задача. Българската
кустодия, натоварена да доведе българите до католическата
вяра, се състои от пет манастира в Срем и в Южна Унгария.
Католицизмът сред българите в онова време води началото си
от Босна. По искане на унгарския крал, босненският викариат
изпраща осем францисканци в България. Само за 50 дни те
успяват да обърнат в католическата вяра около 200 000 българи
(еретици и православни). Босненските францисканци търсят
мисионери за България и сред другите францискански
провинции. Папа Урбан V пише през 1368 г. до Епископа на
Босна, възхвалявайки извършеното от францисканците в
България и му нарежда да ги подкрепя. Когато обаче унгарците
са прогонени от Бдинското (Видинското) царство, мисионерите
са подложени на гонения и са избити жестоко от местното
население. Така през 1369 г. във Видин загиват като мъченици
десет францисканци, от които петима са членове на босненския
викариат. Сред тях е брат Грго Трогиранин (Георги от Трогир),
превеждал проповедите на чуждестранните мисионери на
български език.
През втората половина на XVI в. Папата изпраща в България
свои пратеници, които да се запознаят с условията, при които
живеят католиците там. През 1595 г. Папата изпраща като
апостолически визитатор в България босненския францисканец
брат Петър Злоютрич Солинат от Тузла, за да подкрепи
местните католици, да обърне българите павликяни и да се
опита да привлече православните към единството. Брат Петър
довежда със себе си няколко босненски францисканци. Те
работят неуморно за обръщането на павликяните, преследвани
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и презирани и от турците, и от православните. Вървят от място
на място, обръщат понякога стотици павликяни наведнъж, друг
път – цели села. С новообърнатите остава винаги един
францисканец, за да продължи започнатото дело.
През 1600 г. брат Петър отива в Рим, за да предаде на Папа
Климент VIII отчет за дейността си и за състоянието на мисията
в България. Той предава на Папата желанието на българските
католици да бъде възстановена Софийската Епархия. На
следващата година Папата удовлетворява това тяхно желание и
назначава именно брат Петър за пръв Епископ на София.
Важно е да отбележим, че по време на своя епископат брат
Петър полага особени грижи за формирането на местен клир.
Изпраща младежи да учат в Clementinum в Рим. Някои от тях
по-късно стават епископи и видни представители на
българските католици. Като траен опорен пункт за
продължаването на мисията брат Петър основава четири
манастира (в Чипровци, Железна, Копиловци и Клисура), както
и девет енории.
Тези манастири образуват специална кустодия в рамките на
босненския викариат. В Чипровци Епископът основава
семинария за богопосветени и мирски свещеници. Променя
много недобри нрави сред вярващите. Добрите резултати от
работата му предизвикват завист и сред турците, и сред
православните. Брат Петър се оплаква например, че
Софийският гръцки епископ го е клеветил пред турците и че се
е опитвал да го подкупи с пари, за да му се подчини заедно със
своите католици.
През 1622 г. брат Петър се завръща отново в Рим, за да уведоми
Папата за състоянието на мисията. На връщане посещава
родния си град Градовръх (Горна Тузла). Там се разболява и
умира на 4 април 1623 г. Приживе се радва на голямото доверие
на българските католици. Благодарение на труда му
католицизмът се развива значително в България. Наричан е
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Епископ на София и Апостол на България. Францисканският
Мартирологий го нарежда сред блажените на Францисканския
Орден.
Брат Петър е този, който установява францисканската мисия в
България. През 1624 г. мисията е издигната в отделна кустодия,
а през 1676 г. става независима българска провинция. В
българската провинция брат Петър оставя четири манастира,
девет енории, 30 свещеници и 20 семинариста францисканци.
Bosnia Argentina е наречена honoratissima mater (многоуважаема
майка) на българските францисканци. Босненските
францисканци чак до края на XVII в. сътрудничат на
българската мисия. През 1649 г. в село Белене, сред
павликяните в Северна България, работи свещеникът брат Паво
от Босна.
По време на Виенската война (войната на Свещената Лига)
българите, както други народи, пожелават да се освободят от
турците. Затова въстават, заедно с православните, през 1688 г. –
въстанието в Чипровци и околностите му. Въстанието е
потушено, турците избиват католиците и разрушават църквите
и манастирите. Оцелява едва една трета от католическото
население; едва 14 от 50-60 свещеници успяват да се спасят.
Така Виенската война в България, както и в Босна, е удар за
Католическата Църква и за францисканската мисия.
Честването на Юбилея
Днес честваме този голям юбилей – 370 години от
основаването на тази поместна Църква. За вас това е прекрасен
повод да осмислите вашите корени. Да си припомните всички
онези, които са посяли семето на вярата в миналото, чрез чиито
корени вие живеете днес. Това е също така повод да се отдаде
признание на толкова много мъченици, които оросиха с кръвта
на своето мъченичество тази земя. Вашите предшественици,
преживявайки бурите на историята, напоиха с толкова сълзи и
пот тази земя, опазвайки вярата и оставайки верни.
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С моето присъствие аз ви уверявам, че не сте сами, а цялата
Църква е с вас, защото сте обичани и важни за всички нас като
свидетели на вярата в тези земи. Чрез това отслужване желаем
да обновим надеждата и верността си към Господа, да обновим
една Църква, силна в малките неща: това е нашето семейство,
което е първото училище на вяра и морал.
Със силата на вярата във възкръсналия Христос желаем да
впишем в обществото здравите принципи на човешките права,
основани върху Евангелието, ценността на достойнството на
всяко човешко същество от зачатието му до естествената му
смърт, и приемането от обществото на равни права за всяко
човешко същество и за всички народи.
Нека молитвата ви дава сили всеки ден, Евхаристията да ви
храни, за да устоявате и да изграждате една общност във
вярата. Нека възкръсналият Христос да бъде винаги източник
на надежда в ежедневния ви път. Поверявам всички вас на
покровителството и застъпничеството на нашата небесна
Майка. Амин!
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Сестра Терезита Пиччирилли

Печалба за един час

Един син пита баща си – “Татко, може ли да ти
задам един въпрос. Разбира се, за какво става

въпрос?”

“Татко, колко пари печелиш за един час?”

“Не е твоя работа. Защо ми задаваш такъв въпрос?”

“Исках само да зная. Моля те кажи ми колко пари печелиш за
един час ?”

“Ако наистина искаш да знаеш ,печеля двадесет лева за един
час.”

“О! (с  наведена глава) - Татко ще ми заемеш ли десет лева?”

Бащата се ядоса.

“Единствената причина поради която ме попита беше за да
искаш пари, за да купиш някаква глупава играчка, или друго
безмислено нещо, сега се отправяй към стаятя си и си лягай.
Помисли кога си станал такъв егоист. Аз работя здраво всеки
ден за това детско поведение.”

Малкото дете отиде тихо в стаята си и затвори вратата. Мъжът
седна и още повече се ядоса, мислейки за въпроса на момчето.
Как имаше смелостта да ми зададе подобен въпрос само за да
вземе пари?

След час или малко повече мъжът се успокои и започна да
мисли.

„Може би наистина имаше нещо, което да купи за десет лева,
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не иска пари често.”

Мъжът отиде в стаята на детето и отвори вратата.

“Сине, спиш ли?”

“Не татко буден съм.”

“Мисля, че бях много строг с теб преди. Днес беше труден ден
за мен и си го изкарах на теб. Етo десетте лева които ми
поиска.”

Детето започна да се усмихва.

“О! Благодаря татко.”

Изпод възглавницата си извади монети. Mъжат видя, че детето
има пари и започна да се ядосва отново. Детето започна да брои
порите и после погледна баща си.

“Защо искаш пари, след като вече имаш?”

“Защото нямах достатъчно, но сега - да. Татко имам двадесет
лева сега. Може ли да купя един час от твоето време? Моля те
ела си по-рано утре. Ще ми хареса да вечерям с теб”. Бащата
остана вкаменен. Протегна ръце към детето и го помоли да му
прости.

Това е само една история, която да ни напомни че е нужно
да работим, но никога да не забравяме, че хората са по-
важни от работата и  че изисква усилие да прекарваме
радостни и спокойни моменти с тях.


