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О. Валтер Горра

Вече е време да тръгнем
отново, още по-силни

Коронавирусът и мерките срещу него
обхванаха голяма част от страниците на миналия брой на
нашия бюлетин. Изминаха около три месеца и още не сме се
върнали в това състояние, което можем да наречем обикновен
живот, бил той вътрешен или външен живот за нашата енория.
Под външен живот имам предвид хората, които не са от
енорията, но посъщават нашата църква. В този период сме
свикнали всяка година да има голям брой туристи, които идват
да посещават нашата църква и част от тях участват на
литургиите. Тази година корабите с пасежерите, които пътуват
по река Дунав и спират в Русе още ги няма и няма туристи в
града. Надявам се че, скоро ще можем да ги посрещнем
отново.
В миналия брой показах как от началото до края на март, всяка
неделя броят на участниците в литургиите намаляваше.
Сега мога да покажа как постъпено след Великден броя се
увеличи неделя след неделя особено от началото на месец май.
Но, ако в неделите бяхме по-малко, доста повече хората
идваха в църквата за литургиите през седмицата, сравнено с
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това което обикновено имахме преди пандемията.
Живяхме един „странен“ период, точно през Постното и
Велиденското време. Успяхме да стигнем до много хора чрез
нашите литурги, излъчвани по интернет всеки ден, в които
доста хора се включиха. От началото на месец май, спряхме да
излъчваме литургиите през седмицата, а от средата на юни и
неделните.
Връщането към „нормалност“ мина и чрез кръщението на
Валери, предвидено за Пасхалните дни и което, чак на 21 юни
успяхме да го отслужим, с голяма радост.
През времето на пандемията не спряхме да носим по домовете
Светото Причастие на желаещите и да изповядвам, който го
искаше, така също в църквата.
Когато погледнем към миналото, тази не е първата пандемия,
която удари нашия свят, и не е била най-страшната.
Отваряйки регистъра на умрелите от нашата енория намерих в
миналото и особено през деветнайсети век, смъртни случаи от
тиф, холера, менингит и други (едно време в регистъра се
пишеше причината на смъртта). Интересно е, че до тази
информация се пишеше дали човека е получил за последния път
Тайнствата преди смъртта (изповед, елей на болните, Светото
Причастие). Дори в тези случаи свещеникът ходеше при тях да
дава тези Тайнства.
Винаги ме впечатлява факта, че свещениците не са бягали от
тази мисия дори, когато можеше да бъде опасно и за тях.
Точно тези примери на тези свещеници, които са действали в
миналото в нашата енория, ме караха да продължавам и аз да
изпълнявам задачите си и през времето на пандемията, защото
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не може да се лишават вярващите от това, което е най-важното
за духовния живот: Тайнствата.
Една жена от нашата енория ми се обади и ми каза, след като
чете от нашия бюлетин „Заедно“ за темата на изповедтта, която
през времето на пандемия беше позволена по извъреден начин:
„Аз съм напред с годините, и не зная дали ще имам възможно
да се изповядвам след когато епидемията мине: желая да
изповядвам моите грехове чрез истинско Тайнство Изповед“.

Как да откажа една толкова вярна молба за спасението на
душата?
Как след когато тези, които са били преди мене на моето място
на енорийски свещеник изпълниха и в по-трудни ситуации
своята мисия?
Как да затваряме църквата и да не даваме възможност на
верните да се хранят с Тялото Христово?

В следващите страници искам да пиша за една личност, която
също изпълнява своята мисия до смъртта, Монс. Франческо
Феррери, който е според мене светец на милосърдието, макар
че не е канонизиран, но неговия пример остава за нас.

30 март 2020 Иван Томов Луков

2 юни 2020 Тереза Маринова Бейкова
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О. Валтер Горра

Монс. Франческо Феррери

Една чудесна страница от историята на
нашата Епархия и на Пасионистите в
Бълагрия е писана от Монс. Франческо
Феррери, първия пасионист изпратен в
България (1781г) и единадесетия
епископ на Никополската Епархия

(1805г).

Феррери се ражда в с. Левалдиги (Кунео – Пиемонте – Италия)
на 14 октомври 1745 г.

На 28 юли 1781 г, тръгват от Рим за България първите двама
пасионисти, о.Франческо Феррери и Джакомо Сперандио
(21.02.1749 Карбоняно, Италия – 24.01.1811 Рим) изпратени от
Ватиканската Конгрегация „Propaganda Fide“, която се грижеше
са мисиите по света. По-точно двамата са били изпратени в
помощ на Никополската Епархия, където малката католическа
общност е била постоянно в опасност заради Турските Власти,
които я подлагат на гонения.

О. Феррери остава в България, както е било предвидено, за
седем години, след които се връща в Италия, за да тръгне
отново за България през 1789 г, заедно с о.Микеле Хиршенауер
(17.09.1747 Сулцбах, Германия – 31.03.1797 Ореш).

За да говорим за о. Франческо Феррери в тези страници на
бюлетина ще ползваме свидетелството на п. Фортунато
Ерколани, който пише от България писма адресирани до
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Италия. О. Фортунато Ерколани ще стане епископ на
Никополската Епархия след смъртта на о. Франческо Феррери.
Той пише тези думи (в текста има части, които не преведох от
писмата там сложих многоточие):

„Нашият епископ разпространи хвала на святост във всичките
села на Мисията и има голям почит от всичките българи
католици. Много е страдал: шамари, бои, затвор, и т.н. Заради
бои не можеше да движи свободно шията. Имайки тук една
малка църква. Турците не позволяваха да я ремонтираме, дори
нито покрива от слама. Поради факта, че извън църквата строи
кокошарник, за да слага няколко пилета, бе извикан от турския
управител който му направи голяма забелешка, че строи къща и
му удари шамар. Руган във всичките си пътувания от едно село
до друго, много страдал особено през зимите…

Той нямаше никаква грижа за материалните неща, нито никога
се оплакваше за нещо, и се показваше винаги весел за това
малко, което му се даваше. Искаше да си готви сам без да
обезпокоява никого…

Смиреността му беше нещо неописуемо. Макар че беше
епископ, служеше при нуждите дори на неговия служител.
Първи винаги свалеше шапката си за да поздравява всеки,
който среща… Отиваше самия той по магазините да купува,
каквото му беше нужно… Когато самия аз му казах ,че
смирението е хубаво, но също трябва да пази неговото
епископско достояние, ми отговори с тези думи: от петдесет
години се уча да сваля долу тази глава, и Вие ли искате в моята
старост да я вдигна?

О. Фортунато продължава да описва характера и дейностите на
Монс. Феррери и разказва за много случаи, в които той
защитава своя служител пред свещениците, показвайки своята
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доброта. Говори се за този служител който „беше много
мързелив и обичаше да се напива. Ние заради това – пише о.
Фортунато – стимулирахме Монсеньора да го изгони и той по-
принцип беше съгласен, обаче... епископът забравяше
постоянно неговите лоши постъпки, прощаваше и понякога го
извиняваше пред нас... Един път служителя се върна много
пиян и много късно и тичайки за да си легне каза, че има болки
заради колики и заради това не можа да се прибере по-рано.
Епископът не само се съжали над него, казвайки „горко му“ и
извинявайки го пред нас, не се отказа да го обслужи, с топла
вода за да го излекува“.
„Пълен беше с милост, когато трябваше да прави забележки и
много се огорчаваше, че няма силна ръка за да намери решение
за много лоши ситуации, които имаше и има в Епархията. Беше
много милосърден към бедните и споделеше постоянно
малкото, което той притежаваше, дори той определи, че след
смъртта му, това, което остава от него да бъде дадено на
бедните...“
„Беше много превързан към Светия Престол, и неговата
възхвала и особено със Светия Отец, който през това време
беше в заточение“.
Тогава е било времето на Наполеон, когато императорът влиза
в Москва. О. Фортунато беше много притеснен и сподели с
Монс. Феррери своето мнение: „Вече е края за нас“. Но
Епископът му отговаря: „Да си спомнете и да бъдете сигурен че
Бога в тази война ще унижи Бонапарт“. „Събитията доказаха
това, за което говори, като че  той е получин върховна светлина
от Бога“ – пише о. Фортунато.
Тези и други думи писани от о. Фортунато Ерколани за Монс.
Франческо Феррери, доказват неговата вяра и неговата любов.
Сега да стигнем до момента на неговата смърт и причината,
която доказва още повече и голямата пасторална грижа, която
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имаше към стадото от неговата Епархия. Бяха годините през,
които чумата в регионите около Букарещ и в България беше
сериозно разпространена. Заради това свещениците от Еархията
много искаха да бъде Епископа по защитен и да живее отделно
(близо до планините) и да няма контакти с никого. След много
спорове се съгласи със свещениците, но за малко време. Но и
там „той изпитва своята любов, имайки двама католици, които
се разболяха от чума, той отиде лично да им дават Тайнствата.
Не можа да стои далеч от нас, и писа писмо, в което каза, че със
сигурност той иска да умре със своите овце и не търпи отлагане
и се връща в село Чоплеа... Монс. Феррери иска да направи
шествие за покаяние около селото, пеейки с тон на покаяние
Miserere (Помилваи ни) и когато минаха до едно точно място,
премина с по-силен тон на химна Te Deum (Хвалим Теб Боже).
Ние мисионерите останахме очудени и си питахме „Какво има
общо тази песен с това шествие?“. Но след смъртта му
открихме отговора на тази загатка. Точно в това място където
той е започнал да пее Хвалим Теб Боже, той се заразява с чума,
защото отива да изповядва там човек, който лежи в един двор.
Ох, колко беше щастлив да даде живота си за една от неговите
овце!...
Беше на 3 ноември 1813г, когато той се зарази от чума, и не
виждайки го на сутринта ходих да чукам на вратата му... Бог
даде благодатта да се върне в себе си с идеални чувства,
изповядвах го и питах дали иска да се причестява: „Ох, да, да!“
и го повтори с толкова голяма разпаленост, която не може да се
опише...“
Погребан е в църквата в Чоплеа (Румъния), същата църква, в
която две години по рано самия той осветява първия камък.
Бил е в Мисията в България 22 години, 14 като мисионер и 8
като епископ.
Отец Фортунато пише, че навсякъде монс. Феррери беше
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почетен човек, както във Влахия така и в България. Той
основава селото Чоплеа за българите, които бягат от чумата в
България и на самия него властите дават задача да води тази
общност дори като граждански власт.
Много друго може да се напише за Монс. Франческо Феррери,
но мисля, че са достатъчно за нас тези страници, за да отдадем
и ние същата почит, която му дадоха хората преди двеста
години.
Тази история от миналото ни учи, че това което сме днес, идва
от това което ни оставиха други вярващи, живеели преди нас, и
че бъдещето зависи от това, което ние можем да оставим на
него.

21 юни 2020 Кръщението на Валери
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Павлина и Йоанатан Мидендорф

Емоции за кръщението

Бихме искали да изразим нашата
огромна благодарност за
възможността да се потопим в

тайнсвото на Кръщенето на нашата дъщеря Валери
Мидендорф, за грижата и безупречното провеждане на обреда,
за безценните напътствия, които получихме от отец Валтер,
които почиват на истината за очистване от първородния грях и
осъзнатото възраждане за нов живот, праведен живот в
единение с Бога.

В резултат на Тържественото четене на отец Валтер се
потопихме и усетихме Силата на Вярата, която докосна душите
ни с небесен и божествен печат. Тази Вяра за нашето
семейство е израз на дълбоката ни и чиста Вяра в Господ
Исус Христос. Тя е духовен дар, който осмисля и дава импулс
на нашето семейство. Тя е нашият символ на помирение,
вътрешен мир и хармония в нашето семейство. Тази Вяра
искаме да укрепваме и задълбочаваме в сърцето на нашата
дъщеря.

Атмосферата в Храма, огласяна от божествена музика, беше
прелстна, тържествена и създаваше усещане за Божествено
присъствие, все едно бяхме попаднали в един радостен небесен
свят, пълен със светлина и доброта. А тази светлина най-силно
сияеше и освещаваше душата на децата в храма

Благодарим за безкрайната любов, която цареше навсякъде в
храма, която сближаваше всички присъстващи, и която
смиряваше душите ни и укрепваше благоговението и чистотата
на сърцата ни, необходими, за да виждаме Вярата и нашата
светла и непомрачена надежда.
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За нашата дъщеря Валери обредът по Кръщението се превърна
в един невероятен „празник“. И когато споменавам „празник“
нямам предвид буквалния смисъл на думата, който всички
употребяваме във всекдневито си. По-скоро имам предвид
„празник“ на душата, празник на смирението, празник на едно
ново духовно израстване, което аз самата не съм сигурна, че тя
твърсе ясно осъзнава в главата си, но съм убедена, че изживя
дълбоко в детската си невинна душа.
Когато пиша всичко това, трудно намирам думи да песъздам
цялата емоция, цялата сила и притегателност на обреда. Аз
дълбоко вярвам, че не само ние, като семейтво, но и всички
присъстващи в църквата дълбоко в себе си почувствахме
Вярата, като символ на едно ново начало, Вярата, като
източник на сила, вдъхновение и извор на пречистване.
Дълбоко съм благодарна на отец Валтер и сестра Йола за
неуморните грижи, безкрайна любов и трогателна отзивчивост,
с която обграждат всекидневно, както нашето дете, така и
всички нас, които сме част от това общество.  Тяхната
всеотдайност ни крепи и ни учи, както да бъдем по-дори
родители, така и да бъдем истински Християни.
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Сестра Терезита

Историята на пеперудата

Един ден в един пашкул се появи малка дупка.
Един мъж, който минава случайно, започнал да наблюдава
пеперудата, която от няколко часа се опитвала, да се измъкне от
тази малка дупка. След дълго време изглежда, че се е предала, а
дупката остава все толкова малка.

Изглежда, че пеперудата е направила всичко възможно и няма
възможност да направи нищо повече.

Тогава мъжът реши да помогне на пеперудата: той взе ножче и
отвори пашкула. Пеперудата излезе веднага. Тялото й беше
малко и свито и крилата и бяха недоразвити и едва се движеха.
Мъжът продължи да я наблюдава, защото се надяваше  във
всеки момент крилата на пеперудата да се отворят и да бъдат в
състояние да издържат тялото, и тя да започна да лети. Нищо не
се случи! Междувременно пеперудата продължи да се влачи по
земята със свито тяло и недоразвити крила. Тя никога нямаше
да бъде в състояние да лети. Това, което този човек, с неговия
жест на доброта и с намерението да помогна не разбра беше, че
преминаването през тясната дупка на пашкула беше
необходимото усилие за да може пеперудата да предаде
лимфата от своето тяло на крилата си.Така тя щеше да може да
лети.

Понякога усилието е точно това, от което се нуждаем в живота
си. Ако Бог би ни позволил да прекараме съществуването си,
без да срещаме никаква пречка, бихме били ограничени. Не
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бихме могли да бъдем толкова силни, колкото сме, никога не
бихме могли да летим.

Помолих за сила ... и Бог ми даде трудности да се укрепя.

Поисках мъдрост .. и Бог ми даде проблеми да разреша.

Поисках просперитет ... и Бог ми даде мозък и мускули да
работя.

Помолих да мога да летя ... и Бог ми даде пречки да преодолея.

Помолих за любов ... и Бог ми даде хора с проблеми, на които
да помогна.

Помолих за услуги ... и Бог ми даде възможности.

Не получих нищо, което поисках ... Но получих всичко, от
което имах нужда.

Живейте живота без страх,
изправете се пред всички
препятствия и докажете, че
можете да ги преодолеете  с
Божията помощ.


