ул. Еп. Босилков, 14 - Тел/Факс: 082 / 828188 GSM: 0882 / 718834 E-Mail: enoria_russe@yahoo. it - www. catholic. bg/ruse

Брой 134 – септември 2018

Отец Валтер Горра

Храмов празник „За да не
забравяме нашите корени“
20 октомври - събота - 11.00ч
След летните месеца сядам за да приготвя
бюлетина. Централно място в него заема поканата за участие
към всички Вас в нашия храмов празник, на 20 октомви,
събота, от 10.30 броеница и 11.00ч със Света Евхаристия.
В предишния брой на бюлетина писах статия със заглавието
“Нека да не забравяме нашите корени, за да бъде здраво
нашето дърво”. В този брой моята статия има почти същото
заглавие, защото да почитаме храмовия празник, означава да
обърнем нашето внимание към нашата енорийска реалност,
която има зад гърба си една доста дълга история.
Всеки път, когато влизам в църквата искам да чуя нейните
стени да говорят, за всичко това, което се е случвало в
миналото, за всички хора, които са минали от тук и за тези,
които и днес минават.
Преди 9 години празнувахме юбилей на нашата енория,
отбелязвайки 150 години от изграждането на първата малка
църква в Русе, 140 години от като е станала енория, и 120
години от построяването на настоящата ни църква.
През 2010г организирахме много мероприятия с много
поканени хора, които дойдоха да празнуват с нас.
И днес съм убеден, че онази юбилейна година донесе много
плодове на цялата енория.
Освен тези юбилейни възпоменания има и ежегодни празници,
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които също могат да помогнат, за нашето изживяване и
участвие в църковния живот.
За 20 октомври сме поканвали да проповядва Монс. Йоан Робу,
архиепископ в Букурещ и преседател на Румънската
Епископска Конференция. Той беше тук да проповядва на 17
октомври 2009г в началото на празниците за юбилея. Нашата
история е много силно обвързана с Букурещ и околностите му,
където пасионистите са били мисионери през предишните
векове, а Русчук и Букурещ са били част от една епархия.
Историята ни не е толкова стара, но е богата на събития,
особено през деветнадесети век, когато присъствието на много
чужденци католици дава импулс на русенската католическа
общност.
От тогава общността в града става все по-силна, и развива
дейности, които включват училища и колежи в Русе, които и до
днес са оставили в русенци хубави спомени за Католическата
Църква.
Всяко време има своите радости и своите мъки..., но трябва да
се борим за хубавите неща. Всеки от нас е способен да даде
всичко от себе си за да се построи една по-добра среда,
работейки за собственото си духовно израстване и на всеки
човек.
Днес сигурно имаме различни проблеми, от съществувалите в
миналото, но погледът към бъдещето не може да бъде
различен. Той е изпълнен с онази надежда, която характеризира
живота на всеки християнин.
Когато говорим за хубавите неща от миналото, мислим че
всичко е било толкова лесно, че никой не е полагал усилия, не
се е притеснявал и всичко е идвало от небето, почти като магия.
Достатъчно е да се прочетат писмата или свидетелствата от
онези времена, за да разберем, колко големи усилия са
положили за всяка дейност и колко трудности са срещали
хората.
Също, както днес!
Утре някой друг ще говори за нашето време и ще каже, че
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всичко е било мноко по-лесно!
Защото всеки си мисли, че трудностите и проблемите се
случват само на него и само в настоящето!
Моята покана тази година за настъпващия храмов празник е да
издигнем благодарност към всички тези хора, които дадоха
живота си за доброто на енорията в Русе и за цялата общност,
вярвайки, че ако не бяха те ние нямаше да имаме днес тази
общност в града.
В същото време да мислим колко е важно нашето включване в
дейностите на енорията, без значение дали са малки или
големи, за ползата на всички и за бъдещето, за да бъдем самите
ние надежда.
Надежда за онези, които се съмняват, преживяват трудности,
очаяния и търсят място в живота.
За тях и за всички хора, трябва да бъдем видими и добри
свидетели на Хрсита.
Но за да свидетелстваме Христа трябва да бъдем Христови,
пред всичките хора и най-вече да бъдем общност, която
свидетелства.
Храмовият празник ни кани още един път да бъдем заедно за да
благодарим на Бога за това, което е изживяла нашата енорийска
общност в Русе през тези над 150 години от създаването си.
Нека да бъдем всички на празника! Нека всички да се чустваме
домакинии и членова на тази християнска общност, която е в
Русе и която Бог благоволи да създаде и благославя постоянно.
Ще молим за нашите настоящи нужди с поглед към бъдещето.
Също в нашите молитви да подкрепим специално дейността на
училището и детската градина, за новата учебна година. За да
Ви приобщим все повече в следващите страници публикуваме
поздравителното писмо изпратено към семействата на децатавъзпитаници на училището и детската градина.
Всички ще се видим в събота 20 октомври от 10.30ч.
Очаквам ви!
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Поздравително писмо към семействата на децата на
ЧНУ и ЧДГ “ВЯРА НАДЕЖДА ЛЮБОВ”

Скъпи семейства,
позволете ни да ви поздравим с това писмо, което пишем в
началото на 2018/2019 учебна година. За нас вече е шеста
година поред, откакто стартирахме, когато на 15 септември
2013 година започнахме с 4 деца в това, което беше детски
център и стана по-късно лицензирани детска градина и начално
училище.
От тогава до днес се увеличи броя на децата, на групите, на
класовете и на персонала. Увеличиха се, същевременно, и
отговорностите и ангажименти от нашата страна, заедно с
радостите, които децата всеки ден ни дават. Преместихме се от
помещенията на църквата в ремонтираната сграда...
Но от както започнахме, името е едно и също до днес: Вяра
Надежда Любов, на което име ние основахме и посветихме
нашата дейност.
Вяра, Надежда и Любов са трите богословски добродетели .
Богословските добродетели предразполагат християните да
живеят в единство със Света Троица. Те имат Бога за начало,
мотив и обект, Бог, познат чрез вярата, очакван и обичан заради
самия Него. Те възпитават и оживяват всички морални
добродетели. Точно за тях ще говорим по-обширно в
следващите страници.
Искам да започнем от това, което е една стара традиция в
Църквата: почит към Света София и нейните три дещери Вяра,
Надежда и Любов, почитани от Източноправославната църква
на 17 септември, точно днес когато откриваме новата учебна
година.
Според преданието София е била благочестива християнка,
която след овдовяването си посветила грижите си на своите 3
дъщери – мъчениците Вяра, Надежда и Любов (в деня на
смъртта им съответно са на 12, 10 и 9 години, през 122 г. в
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Рим). Родена е към края на първи век в северна Италия,
вероятно около Милано от богато семейство. Заради
привързаността си към християнството света София и нейните
дъщери са жестоко наказани от римската власт по време на
гоненията срещу християните. В житията се споменават
императорите Нерон, Адриан, Траян, Диоклетиан, като варира
начинът, по който е било изпълнено самото наказание.
Значението на разказа обаче остава непроменено. Според
някои изследователи става дума за компилация между житията
на различни светци.
София (Мъдрост) е Премъдростта Божия, на която именно е
кръстена светата мъченица, и нейните дъщери носят имената
на богословски добродетели , а именно Вяра, Надежда и
Любов.
Да разгледаме сега заедно точно какво представляват трите
богословски добродетели : Вяра, Надежда и Любов.

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
“За това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е
чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е
добродетел, що е похвала - само за него мислете” (Фил 4,8).
Добродетелта е обичайното и непоколебимо предразположение
да се прави добро. Тя позволява на човека не само да върши
добри дела, но и да дава най-доброто от себе си. С всички сили
- чувствени и духовни, добродетелният човек се стреми към
доброто; той го търси и го избира в конкретни дела.
Човешките добродетели са стабилни предразположения на
ума и на волята, които направляват делата ни, управляват
страстите ни, ръководят поведението ни според разума и
вярата. Те могат да бъдат групирани в четири главни
добродетели: благоразумие, справедливост, смелост и
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въздържание.
Благоразумието предразполага разума да различава във всички
обстоятелства нашето истинско благо и да избира справедливи
средства, за да го осъществява.
Справедливостта се състои в постоянна и твърда воля да
отдаваме на Бога и ближния си дължимото.
Смелостта дава в трудностите твърдост и постоянство за
вършене на доброто.
Въздържанието намалява влечението към чувствените
удоволствия и осигурява разумна употреба на създадените
блага.
Моралните добродетели растат чрез възпитанието, чрез
съзнателни постъпки и чрез постоянство в усилията.
Божествената благодат ги очиства и извисява.
Целта на добродетелния живот е да се уподобим на Бога.
Човешките добродетели са вплетени в богословските
добродетели, които нагласят човешките способности за участие
в божественото естество. Тъй като богословските добродетели
се отнасят пряко до Бога, те предразполагат християните да
живеят в контакт със Светата Троица. Добродетелите имат за
произход, мотив и обект Единия и Троичен Бог.
Богословските
добродетели
обосновават,
движат
и
характеризират моралната дейност на християнина. Те оформят
и оживяват всички морални добродетели. Те са влети от Бога в
душата на верните, за да ги направят способни да действат като
Негови чеда и да заслужат вечния живот. Те са залог за
присъствието и делото на Светия Дух в човешките
способности. Има три богословски добродетели: „Вяра,
Надежда и Любов“.
ВЯРАТА
Вярата е богословска добродетел, чрез която ние вярваме в
6

Бога, а във всичко, което Той ни е казал и открил в Светата
Църква, Той ни предлага да вярваме, защото Той е самата
Истина. Чрез вярата “човек свободно се отдава всецяло на
Бога“. Ето защо вярващият иска да познае и да върши Божията
воля: „праведният чрез вяра ще бъде жив” (Рим 1,17). Живата
вяра “действа чрез любовта” (Гал 5,6).
Дарът на вярата живее в този, който не е грешил против нея. Но
“без дела вярата е мъртва” (Як 2,26); лишена от надеждата и
любовта, вярата не свързва пълноценно вярващия с Христос и
не го прави жив член на Неговото Тяло.
Христовият ученик не трябва само да пази вярата, но да живее
с нея и да я изповядва, да я засвидетелства с увереност и да я
разпространява: “Всички трябва да са готови да изповядват
Христос пред хората и да Го следват по пътя на Кръста всред
гоненията, които никога не липсват на Църквата”. Служенето и
свидетелстването на вярата са необходими за спасението: “И
тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз
него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред
човеците и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец
Небесен” (Мат 10,32-33).
НАДЕЖДАТА
Надеждата е богословска добродетел, с която ние желаем като
наше щастие Царството небесно и вечния живот, влагайки
нашето доверие в Христовите обещания и опирайки се не на
нашите сили, а на помощта на благодатта на Светия Дух: “Нека
държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен
е Оня, Който се е обещал” (Евр 10,23). Светият Дух, “Който
изобилно [се] изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия
Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да останем по
надежда наследници на вечния живот” (Тит 3,6-7).
Добродетелта на надеждата отговаря на стремежа към щастие,
заложен от Бога в сърцето на всеки човек; тя поема упованията,
които вдъхновяват човешките деяния; тя ги очиства, за да ги
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насочи към Небесното Царство; тя предпазва от отчаяние; тя
подкрепя в момент на безпомощност; тя отваря сърцето в
очакване на вечното блаженство. Устремът на надеждата
предпазва от егоизъм и води сърцето до щастието на любовта.
Християнската надежда възобновява и изпълва надеждата на
избрания народ. Тя намира своя произход и своя образец в
надеждата на Авраам, изпълнена в Исаак от Божиите обещания
и пречистена от изпитанието на жертвоприношението. “Без
никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане
баща на много народи” (Рим 4,18).
Християнската надежда се открива още отначало в проповедта
на Исус, при огласяване на блаженствата. Блаженствата
възвисяват надеждата ни към небето като към нова обетована
земя; те очертават нейния път през изпитанията, които очакват
Христовите ученици. Но чрез заслугите на Исус Христос и
Страданието Му Бог ни пази в надеждата, която не посрамя
(Рим 5,5). Надеждата е “за душата ни като непоклатима и яка
котва, която влиза ... най-вътре зад завесата, където Исус влезе
предтеча за нас” (Евр 6,19-20). Тя е също оръжие, което ни
предпазва в битката за спасението: “Като наденем бронята на
вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение” (1Сол
5,8). Тя ни доставя радост дори и в изпитанията: “Бъдете
радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи” (Рим
12,12). Тя се изразява и се подхранва в молитвата, поспециално в “Отче наш”, обобщение на всичко, в което
надеждата ни кара да вярваме.
Следователно ние можем да се надяваме на небесната слава,
обещана от Бога на онези, които Го обичат и изпълняват волята
Му. При всички обстоятелства всеки трябва да се надява с
Божията благодат и “който претърпи докрай, ще бъде спасен“ и
ще получи небесната радост като вечна награда от Бога за
добрите дела, извършени с Христовата благодат. С надежда
Църквата се моли „да се спасят всички човеци” (1Тим 2,4). Тя
се стреми да бъде съединена с Христос, нейния Съпруг в
небесната слава:
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„Надявай се, о душо моя, надявай се. Ти не знаеш деня и часа.
Бди грижливо, всичко преминава бързо, при все че
нетърпението ти прави сигурното несигурно и краткото време дълго. Помни, колкото повече се бориш, толкова повече ще
доказваш любовта, която имаш към твоя Бог, и толкова повече
ще се радваш един ден с твоя Възлюбен в безкрайно щастие и
блаженство.“
ЛЮБОВТА
Любовта е богословска добродетел, с която ние обичаме Бога
над всичко заради Него Самия и ближния като себе си от любов
към Бога.
От любовта Исус направи нова заповед. Като възлюби Своите,
“Той ги възлюби до край” (Йоан 13,1). Той проявява любовта,
която получава от Отца. Обичайки се един друг, апостолите
подражават на любовта на Исус, която получават в себе си. Ето
защо Исус казва: “Както Отец възлюби Мене и Аз възлюбих
вас; пребъдете в Моята любов” (Йоан 15,9) и още: “Тази е
Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви
възлюбих” (Иоан 15,12).
Плод на Духа и пълнота на Закона, любовта пази Божиите и
Христовите заповеди: “Пребъдете в Моята любов. Ако спазите
Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми” (Иоан 15,9-10).
Христос умря от любов към нас тогава, когато ние бяхме още
врагове (Рим 5,10). Господ иска да обичаме като Него и
враговете си, да станем близки с най-чуждите, да обичаме
децата и бедните както самия Него.
Апостол Павел е направил едно несравнимо описание на
любовта: “Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта
не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не
безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на
неправдата се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява,
на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява” (1Кор
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13,4-7)
“Щом любов нямам, казва още апостолът, нищо не съм...” и
всичко, което е привилегия, служене, дори добродетел... “щом
любов нямам, нищо ме не ползва”. Любовта е върховна
добродетел. Тя е първата от богословските добродетели:
“Остават тия три: вяра, надежда и любов. Но по-голяма от тях е
любовта” (1Кор 13,13).
Упражняването на всички добродетели се движи и вдъхновява
от любовта. Тя е “връзка на съвършенството” (Кол 3,14). Тя е
образецът на добродетелите; тя ги съгласува и подрежда
помежду им; тя е начало и край в тяхната християнска
практика. Любовта утвърждава и пречиства човешката ни
способност да обичаме, издигайки я до свръхестественото
съвършенство на Божествената любов.
Практикуването на моралния живот, одухотворен от любовта,
дарява християнина с духовната свобода на Божие чедо.
Християнинът не застава вече пред Бога като роб в робски
страх, нито като наемник, търсещ отплата, но като син, който
отговаря на любовта на Този, Който “по-напред ни
възлюби” (1Йоан 4,19):
“Или се отвръщаме от злото поради страх от наказание и тогава
сме в положението на роби, или целим да получим награда и
приличаме на наемници. Или [се подчиняваме] единствено за
самото добро и любовта на Онзи, Който заповядва да Го
слушаме ... и тогава ние сме в положението на синове”.
Любовта носи радост, мир и милосърдие; тя изисква
великодушие и братско наставление; тя е благоволие; поражда
взаимност, тя е безкористна и свободолюбива; тя е приятелство
и общение:
“Венец на всичките ни дела е любовта. Там е целта. За да я
придобием, ние все тичаме и тичаме към нея, веднъж
достигнали я, ние ще си починем в нея”.
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На края на това писмо искаме да ви поздравим и да пожелаем
на вас и на вашите деца благодатна учебна година, през която
вашите деца могат да растат като Исус, който “пък
преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и
човеците” (Лука 2,52).
Оставям на вас една чудесна страница от посланията на Свети
Павел Апостол, и по-точно от първото до Коринтиани, глава
13, заедно с нашите поздрави и най-хубави пожелания за
вашите семейства.
Нека Бог да ви пази и вие да усилите вашата вяра, вашата
надежда и вашата любов в Него.
Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов
нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам
пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание
за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да
преместям, - щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам
всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, - щом
любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива,
пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не
превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се
сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на
истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява,
всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби,
ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат,
ако са знание, ще изчезнат. Защото донейде знаем и донейде
пророчествуваме; но, кога дойде съвършеното знание, тогава
това "донейде" ще изчезне. Когато бях младенец, като
младенец говорех, като младенец мислех и като младенец
разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото. Сега
виждаме смътно като през огледало, а тогава - лице с лице; сега
зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега
остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е
любовта.
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Отец Ясинт Дестивел, ОР

празник Кръстовден
Знакът на Кръста – това е знак на
християнството. Това е първият знак,
начертан на тялото ни по време на
Тайнството Кръщение. Това е знак за
нашето встъпване в Църквата. Това е знак
за началото и края на всяко богослужение.
Това е знакът, който свещеникът прави
над нас след смъртта ни. Толкова сме
свикнали с този знак, че е възможно да се
превърне за нас в някаква рутина.
Въпреки това за първите християни
кръстният знак не е бил така обичаен.
Минали няколко столетия, докато кръстът
стане символ на Църквата. До края на ІV в. в храмовете не е
имало изображения на кръста. Още от едно време кръстът бил
оръдие за унизително наказание, затова за първите християни
този знак бил скандален. Празникът Кръстовден възниква в
Църквата във време, когато кръстът бил престанал да бъде знак
на
унижение,
а
станал
знак
на
слава.
Как станало всичко това? Много свети отци са казвали, че
кръстът неслучайно е бил избран за оръдие за наказание, че не
кръстът е направен по образ на човешко тяло, а обратно –
човекът е бил сътворен по образа на кръста. Това може да се
разбира в символичен смисъл. Кръстът има хоризонтална и
вертикална посока, т.е. духовна и земна. Именно така бил
сътворен човека – с две перспективи. Затова светите отци
казвали, че кръстът е съществувал още преди началото на
сътворението на света. Това променя нашето отношение към
него. Кръстът е нормалната съдба на човека, който е призван да
се развива във всички посоки. Животът на човека е подобен на
дърво. За да расте дървото, то се нуждае да черпи от соковете
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на земята, но му е необходима и слънчева светлина, и тогава
неговата корона ще се развива нависоко и нашироко.
Същата тази истина, че човекът е бил сътворен по образа на
кръста, може да се изтълкува и в духовен смисъл. За да се
превърне семето в дърво, то трябва да умре. За да можеш да си
напълно човек, трябва да се научиш да се вписваш в
перспективата на кръста, трябва да се научиш да умираш.
Кръстът е съвършенство на човека, а не негово унижение.
Съвършенството на човека се състои в неговото съгласие с
неизменната истина – че за да живееш, трябва да умреш, найвече за греха, за собствения егоизъм. За да обичаш, трябва да
умираш за себе си. Любовта предполага избор, което означава
отказ от нещо, предполага жертва. Христос казва: „Няма поголяма любов от тази да положиш душата си за своите
приятели”. Тук той говори за кръста не като за унижение, а
като съвършена любов. Тайната на кръста ни учи, че за да
живеем в Христос, най-напред трябва се научим да умираме в
Христос,
да
умираме
в
духовен
смисъл.
И така, празникът Кръстовден не е празник на Христовите
страдания, а напротив – празник на Кръста като източник на
живота, като съвършенство на любовта. И затова днес ние
пеем: „На Твоя Кръст се покланяме, Вседържителю, и славим
Твоето свято възкресение”. Амин.

01 юли 2018

Гертруда Стефанова Тодорова

03 август 2018

Ана Петрова Камберова

23 септември 2018 Валентин Густав Вилнер
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17 юни

Кръщение на Джоан

22 септември
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Миропомазание на Карло

Сестра Терезита Пиччирилли
Двама мъже в болницата, срещу болестта
Двама мъже, еднакво много болни бяха заедно
в една болнична стая. На единия беше
разрешено да стои седнал за един час следобед, за да подпомага
дренирането на течностите в тялото му. Неговото легло беше
близо до единствения прозорец в стаята. Другият мъж
трябваше само да лежи. Двaмата мъже се запознаха и започнаха
да говорят с часове. Говореха за съпругите си, за семействата
си, за домовете си, за работата си, за военната служба и
пътуваниятя които бяха осъществили. Всеки следобед мъжът
който беше в леглото близо до прозореца можеше да сяда и
разказваше на своя приятел по стая за всички неща, които
можеше да види през прозореца. Мъжът от другото легло
започна да живее за тези единствени часове,

през които

неговият свят ставаше по-хубав и по-жив от всички разказани
неща и цветове от външния свят. Прозорецът гледаше към парк
с прекрасно езеро. Патиците и лебедите играеха във водата,
докато децата пускаха да плуват своите лодки-играчки. Млади
влюбени вървяха прегърнати между цветя с различни цветове,
това беше един красив изглед към града отдалеч. Докато мъжът
близо до прозореца описваше всичко в най-големи детайли,
мъжът в другия край на стаятя затваряше очи и си представяше
сцената. В един топъл следобед човекът до прозореца описа,
преминаващ парад. Въпреки че другият мъж не можеше да чуе
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оркестъра, можеше да го види с очите на своя ум така както
човекът до прозореца му описваше. Минаваха дни и седмици.
Една сутрин дежурната медицинска сестра им донесе вода за
измиване и намери безжизнено тялото на мъжа до прозореца,
който спокойно беше починал в съня си. Сестрата бeше много
натъжена и извика санитарите да изнесат навън тялото. Скоро
другият мъж поиска да е премести до прозореца. Сестрата беше
щастлива да направи смяната и след като се убеди, че е добре го
остави сам. Бавно, мъчително мъжът се изправи на коляно за да
види за пръв път външния свят. С усилие се обърна бавно за да
погледне през прозореца. Той беше разположен срещу една
бялa стена. Мъжът попита сестрата какво беше накарало
неговият починал приятел да описва толкова прекрасни неща
вън от този прозорец. Медицинската сестра отговори че мъжът
е бил сляп и не е можел да види дори стената. ”Може би – каза
тя - е искал да ти даде кураж.”
Толкова голяма радост е да направиш другите щастливи
въпреки тежкото си положение. Една споделена болка е
половин болка, но споделеното щастие е двойно по-голямо.
Помисли и не чакай винаги от другите.....
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