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О. Валтер Горра

https://www.sveti-pavel.org/

От три месеца с помощ на няколко души
започнахме обновяването на сайта на нашата енория.
Предишният беше стартиран 2007 г. благодарение на Георги
Петров Златев. С времето много неща се промениха в областта
на създаването и поддръжката на сайтове, толкова, че нашия
остаря достатъчно. Благодарни сме на Георги, че толкова
много ни помогна за старата версия.

За новият сайт на енорията сме благодарни на Веселин Яворов
Янчев, който повече от три месеца работи, отдели много време
за тази задача, създаването на сайта, която достигна на добро и
високо ниво.

Дадох му задачи, кои теми да създаде, тези, които прецених за
важни и той работи, слушайки моето мнение и прилагайки
своя дългогодишен опит в тази работа. Така и трудните неща
станаха по-лесни.

Какво ще намерете в този сайт?

www.sveti-
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Преди всичко информации, който могат да бъдат полезни за
всеки, който иска да се запознае с нашата църква и енорията.

Началната страница показва снимката на църквата и карти от
Гугъл Мапс за да могат верните да намерят лесно и църквата и
параклиса. Всеки може да изгледа и едно видео, което под
нотите на „Хубавият син Дунав“, валс на Йохан Щраус-син, ще
разгледа архитектурата на църквата. Това видео, както и
другите, които ще намерите в сайта, са дело на Стефан
Димитров Драганов, който ангажираме за снимки и видео, за
всяко събитие, което имаме в енорията. Благодаря и на него за
съдействието.

Още в началната страница може да се запознаете с кратки
новини за събитията, които се случват в църквата.

Да разгледаме заедно менюто.

Библия: разделена по книги и глави. Бързо може да се намери
избрания откъс, който се търси за четене. Тука работа е голяма
и още не са качени всичките книги, но постепенно, и надявам
скоро, ще свършим и тази работа.

Литургии: тази е частта която, с под менюта, може да помогне
да се запознаем преди всичко с Часовете на службите, които се
отслужват в нашата енория. Също всеки ден можете да четете
Четивата за литургиите, т.е тези, които се четат по времето на
Светата Евхаристия (за четивата благодаря за съдействието в
работата на Цонка и Димитър Върбанови). Под менютата ще ви
помагат за молитвите всеки ден. Ще намирате Утринни
молитви и Вечерни молитви, тези са универсалните молитви с
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псалмите на Католическата Църква, т.е. тези които ние в
църквата молим през времето на вечерната литургия. Ще
намерете още едно подменю Броеница, което с аудио помага
на всеки да моли Броеницата: аудиото за всеки ден е взето от
литургиите, които през времето на пандемията предавахме на
живо чрез моя профил във Фейсбук.

Под менюто Въпроси за вярата ще намерете под формата на
въпроси и отговори от катехизиса на Католическата Църква –
кратко изложение, разделени по части, раздели и глави. То е
важен инструмент за да се запознаем по-дълбого с нашата вяра.

Последното меню е За енорията, където можете да се
запознаете с историята на нашата енория, на самата църква, с
видео за Евгений Босилков, разделено в две части.

Какво друго още можете да намерете? За сега това, освен
грешки, които със сигурно ще откриете, и няма как да липсват.
С ваша помощ, ще ги отстраняваме с времето.

За вбъдеще има и други идеи за сайта. Надявам се да ги
изпълним скоро, за да стане този сайт инструмент, който
позволява да имаме повече връзки, информаця и възможности
за духовен живот чрез молитвите и Светото Писание.

Включвайте често сайта, използвайте този инструмент, нека да
молим заедно дори и, когато не сме заедно в църквата.

Адреса на сайта? Ето го:

https://www.sveti-pavel.org/

www.sveti-
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О. Валтер Горра

Кой знае датата на... ?
Кой знае датата на своето раждане? По принцип всички. И това
ни дава възможност всяка година да празнуваме рождените
дни. През последните месеца в църквата отбелязахме
рождените дни на Миша Радулова (на 1 юни), когато навърши
90 години и на Маргарита Пейчева (15 август) и тя на 90
години. Празнувахме също и рождения ден на сестра Терезита
(19 юли) за нейните 80 години.

Тези са само няколко от рождените дни, които в последно
време празнувахме по-тържествено. Но всеки ден по времето на
Литургията възпоменаваме родените в деня от нашата енория и
молим за тях.

Кой знае датата на своето кръщение? И датата на Първото си
Причастие? И на своето Миропомазание? На първата си
изповед?

Кой ги празнува?

По тази тема много ме впечатлява, когато някой ми говори и
споделя, и отбелязва специално тези дни. Заради това искам да
оставя на тези страници едно свидетелство. Аз го поисках от
този човек, който нямаше никое желание да се похвали, но
смирено след 70 години споделя с нас, това което за нея е
имало и има голям значение за целия и живот: нейното Първо
Причастие.

Мисля и вярвам, че и хубавите неща трябва да се пишат и да
бъдат за другите свидетелство и пример.
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Маргарита Пейчева

Моето Първо Причастие

преди 70 години

Не много отдавна, в един разговор с
отец  Валтер аз споделих някои неща
от моя живот. Той ми предложи да ги
напиша за бюлетина „Заедно“. И така
започвам:
Преди 70 години, когато към била на

19 години, на едно листче съм записала чувствата, които съм
изпитала в деня на първото ми причастие. Това листче съм го
скрила в една икона, между нея и рамката. Предпазна мярка от
евентуален обиск, предвид политическата ситуация в страната
и отношението й към религията. Ето го и текста:

19.III.1950 година
Днес  е моят празник!
Днес  е моят най-щастлив ден!
Днес  аз, облечена цяла в бели одежди, в Капелата на

Монсиньор Евгений  Босилков, епископ на Никополската
епархия, от неговата ръка приех за първи път Светото
причастие. Сърцето ми е препълнено  с радост и благодарност.
Днес приех Светото миропомазание. Приех името Теодора.

Ще помня всичко това винаги.
Тази дата, 19 март, съм я отбелязвала всяка година с
присъствието си на литургиите. Така например на 19.III.1954
година в записките си съм записала:
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9 часа – литургия и причастие
18 часа – кръстен път  и литаниите на  Св. Йосиф
Благодаря на Бога!

Така продължавах дълги години.
По едно друго щастливо съвпадение на обстоятелства  на 29
септември 1930 година, когато  съм била на един месец и 5 дни,
съм била кръстена също от ръката на отец Евгений Босилков,
който тогава е бил енорийски свещеник в нашата енория „Св.
Павел от Кръста“. Аз и до днес го почитам и молитвено
благодаря за  неговото покровителство, застъпничество и
благодати, които  ме е дарявал през моя дълъг живот.
Блажени Евгений Босилков, поклон, дълбок поклон пред твоята
силна и твърда Христова вяра, земни дела и мъченичество!
При друго стечение на обстоятелствата това мъченичество и
разстрел стана на 11. ХI.1952 година, деня на годишнината от

църковния ми брак – 11. ХI. 1951
година.
Този мой брак беше извършен от
отец Купен Михайлов тайно, една
нощ в къщата на наши близки.
След една година и той стана
мъченик за вярата, осъден в същия
процес с монсиньор Босилков и
прекара 10 години в затвора. За
щастие той преживя този тежък
период. След освобождаването му
заедно със свещеническите
задължения беше натоварен да
изпълнява и задълженията като
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културен аташе към Нунциатурата в България.  И така  до
неговото смърт на 19. III.1999 година или 2000 година, деня на
Св. Йосиф.
Той беше и свещеника, който проведе подготовката ми за
първото причастие част от Катехизиса и други религиозни
практики.
Благодарност и поклон пред паметта и на двамата мъченици.
Аз сърдечно благодаря и на всички свещеници, които са
служили в нашия храм през периода на моите години, както и
на отец Валтер и неговите първи и всеотдайни помощници –
сестра Терезита и сестра Йола. Всички те са допринесли
изключително много за религиозното ми израстване. Аз обаче
не съм успяла да го постигна на нужната висота, която бих
желала. Затова следователно  трябва да се постарая много
повече занапред във времето, което  Бог ми е отредил, за да го
постигна поне отчасти.
Дано да имам тази благодат! Амин!

Да се молим с псалмите

Псалом 130

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо
дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за
мен работи.

2. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете,
отбито от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от
гърди отбито.

3. Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
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Вяра

Надежда

Любов

Всяка година споделяме
на тези страници обща
снимка на децата от
детската градина и
училището „Вяра Надежда
Любов“, която правим в
края на учебната година
през месец май. Тази
година обаче заради
пандемията не беше
възможно да се снимаме,
но пак моето желание е да
има спомен тук. Така ви
представям снимките на
отделните групи и
класове, които направихме
през декември 2019 г. Тази
година завършиха своя
курс при нас децата от
четвърти клас и вече се
записаха в други училища.
Мъчно ни е, че нямаме
сили за да ги обучаваме до
дванайсти клас. Но кой
знае дали един ден… Ако
Бог иска…
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80 - годишен юбилей

На 19 юли в енория „Св. Павел от Кръста“ в гр. Русе, по време
на неделната литургия, верните поздравиха сестра Терезита
Пичирили от обществото на сестрите-пасионистки,
мисионерка в Русе, за нейния 80 - годишен юбилей. Сестра
Терезита е в мисията в България от 25 септември 1999 г.
През всичките тези години тя преподава християнска наука и
италиански език в енорията в Русе. Помага с материали за
отпечатването на енорийския бюлетин „Заедно“ и има много
задължения в катедралния храм, енорията и в частната детска
градина „Вяра, надежда и любов“ на ордена на пасионистите.
Обградена е с много любов и внимание от русенските
католици, които се уповават на нейната мъдрост, вяра и
готовност за помощ за всеки в нужда. През месец ноември т.г.
с. Терезита ще празнува 60 години богопосветен живот в
обществото на сестрите-пасионистки.
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Тогава девица ще се весели на хорото,

и младежи и старци заедно (Иер 31,13)

Миналото и сегашното не са толкова далеч едно от другото

Снимка от лятото 1950 г: хористите на нашата енория

Отец Амбрози, органист; Монс. Евгений Босилков, отец Купен
Михайлов.

Втори ред от ляво на дясно:

Хелен Садковска, Проданов, Миша Радулова, Здравка Драйшу,
Тома Чоканов, Стефка, Борислав Ковачев, Росица Върбанова,
Цветков, Райна Енчева, Вяра Милде, Ели Балаш Драганова,
Маргарита Пейчева, Тодор Захариев, диригент

Ако някой има снимка от миналото, която е интересна, както
тази, може да я ни донесе и да намери място в бюлетина
“Заедно”
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Папа Франциск (2 февруари 2019)

Да следваш Исус е ежедневен избор

Но какво ни казва това?, „Преди всичко, че сме призовани да
приемем идващия насреща ни Исус. Да Го срещнем. Бог на
живота идва на среща ни всеки ден от живота; не понякога, а
всеки ден. Да следваш Исус не е избор направен веднъж
завинаги, а е ежедневен избор. Господ не се среща виртуално, а
директно в живота. В противен случай Исус се превръща сам в
един хубав спомен от миналото. Но когато Го приемаме като
Господар на живота, център на всичко, туптящото сърце на
всяко нещо, тогава Той живее в нас и чрез нас. И тогава, онова
което се случи в храма се случва и с нас: около Него всичко се
среща, животът става хармоничен. С Исус се намира смелостта
да вървим напред и силата да устояваме. Срещата с Господ е
извор, затова е важно винаги да се завръщаме при извора: да се
върнем с паметта за решаващите срещи с Него, да съживим
първата любов, дори да напишем нашата история на любов с
Господ. Това ще е от полза за нашия богопосветен живот, за да
не се превърне във време, което отминава, а да бъде време на
среща“.
„Това е богопосветения живот: възхвала, която дарява радост
на Божия народ, пророческа визия, която открива
същественото. Когато е такъв, богопосветеният живот се
превръща в призив към всички срещу посредствеността: срещу
спада в духовния живот, срещу изкушението да подценяваме
Бог, срещу приспособяването към един удобен и светски
живот, срещу постоянното оплакване и недоволство, срещу
навика да казваме „правя каквото мога“ или „винаги е правено
така“. Богопосветеният живот не е оцеляване, а нов живот. Той
е живата среща с Господ в неговия народ. Той е призива за
предано и всекидневно послушание и за нечуваните изненади
на Духа. Визия на онова, което си струва да приемеш, за да
имаш радостта: Исус“.
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Ирена Паскалева

Юбелей на сестра Йола

На 23/08/2020г. в катедралният храм
„Св. Павел от Кръста“ в Русе по
време на неделната литургия

отпразнувахме 25 години от полагането на първите обети от
сестра Йола.

На 24-ти август преди 25 години в гр. Лодз, Йоланта Галач
полага първите си обети. От там започва нейният път като
сестра от одена на сестрите Пасионистки. От тогава и до днес
тя вярно следва обещанията си за целомъдрие, бедност и
послушение.

По време на проповедта отец Валтер се обърна с поздрави и
благодарност към сестра Йола за нейната всеотдайност и
любов към Бог и хората в тази енория, в която е преминала по-
голямата част от богопосветения и живот. Той се обърна и към
верните, да се вслушваме в гласа на Бога, който ни вика и ни
сочи пътя, но решението дали да приемем поканата е наше. За
съжаление, не винаги сме готови да му отговорим и да
приемем определения ни път. В църквата се задълбочава
недостига на хора, готови да отдадат живота си в служба на
Бога. Отец Валтер призова да се молим за повече млади хора,
момчета и момичета, които да чуят повика на Бог и му
отговорят със смирено доверие и отдаденост, които да
припознаят в богупосветения живот, своето бъдеще и
реализация.

След Символът на вярата сестра Йола поднови обетите си, като
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започна с думите: „Аз, сестра Йоланта Галач от Разпятието,
пред Бог и вас, потвърждавам и подновявам от цялото си сърце
обета да живея, да свидетелствам, да разпространявам обетите
за целомъдрие, бедност и послушание, за да се преобразя в
Христос и да поднеса с Него моят живот за изграждането на
Божието царство...“

Силно преживяване за сестра Йола и цялата енорийска
общност, събрана в катедралния храм!

Литургията приключи с лични поздрави, много цветя и взаимни
благодарности към и от сестра Йола и присъствалите верни.

1995 г 2020 г
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Сестра Терезита

Никой не дойде да ме потърси

Детето пристигна вкъщи обляно в сълзи.
Дядото изтича към него и го прегърна с две

ръце. Детето продължи да хълца. Дядото го милваше,
опитвайки се да го успокои.
“Удариха ли те?”- попита
Детето отрече, клатейки глава.
“Откраднаха ли ти нещо?” ” Не”- изхълца детето.
“Но какво ти се е случило тогава?”- попита дядото, загрижено.
Детето наведе глава и разказа.
“Играехме на криенеца, аз се бях скрил добре. Чаках, но
времето минаваше... В един момент излязох навън и... разбрах,
че са свършили играта, бяха си отишли всички вкъщи и никой
не беше дошъл да ме търси.” Хълцането разтърсваше гърдите
му.
“Разбираш ли, никой не дойде да ме потърси.”
“И чуха гласа на Господа Бога, когато ходеше из рая по дневна
хладина и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа
между райските дървета .
И извика господ Бог на Адама и му рече - “ Адаме, къде си?”
Той каза: “Чух гласа Ти в рая и ме достраша, защото съм гол и
се скрих.”

Епизодът се отнася за всеки от нас. Къде си? Все едно, че
сме скрити - от страх, леност, недоверие...
Бог продължава да те търси по всички начини...във всеки
момент...
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