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Брой 144 - октомври 2020

Благодаря за всичко

9 октомври 1950 - 14 септември 2020
Вечен покой да му Господи
и вечната светлина да го озари,
нека да почива в мир. Амин
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На 14 септември в 6:25 ч. в Дома на Отца се завърна
Никополският Епископ Монс. Петко Христов. Той почина в
болницата в Русе, след дълго боледуване, като на 11 септември
прие всички последни Тайнства от ръката на НВПр Монс.
Христо Пройков – председател на Епископската Конференция
на Католическата Църква в България. Заупокойната литургия и
погребението на Епископ Петко ще бъдат отслужени в 12 ч. на
19 септември 2020 г. в катедралния храм „Св. Павел от Кръста“
в гр. Русе.
Негово Преосвещенство епископ Петко Христов OFMConv. е
католически свещеник, монах францисканец-конвунтуалец
(OFMConv.) и 25-ти Никополски епископ.
Епископ Петко е роден 9 октомври 1950 г. в с. Велчево,
Великотърновско. Учил е в Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" във
Велико Търново, специалност "Строителство и Архитектура".
В периода 1977-1985 г. получава в България необходимата
основна подготовка за свещеник. На 15 декември 1985 г. е
ръкоположен за свещеник от Негово Преосвещенство Епископ
Самуил Джундрин. През 1990 г. дава първите си обети в
Ордена на Отците Францисканци - Конвентуалци, а вечни
обети на 15 декември 1993 г. Служил е в енориите в гр.Белене
и в с. Трънчовица.
На 18 октомври 1994 г. беше посочен от папа Йоан Павел II за
Никополски епархиен епископ. На 6 януари 1995 г. бе
ръкоположен в римската базилика "Св.Петър" във Ватикана от
Негово Светейшество папа Йоан Павел II, в съслужие с
Кардиналите Джовани Батиста Ре и Хорхе Мария Мехиа.
Монсеньор Петко Христов беше президент на католическата
благотворителна организация Каритас-България, бе член на
Междуритуалната Епископска Конференция. В Епископската
конференция бе председател на следните комисии: Комисия за
институтите за богопосветен живот и за обществата за
апостолически живот, Съвет заподпомагане на единството
между християните "Cor unum".
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О. Валтер Горра
Въобще не съм мислил, че може да дойде
ден, в който трябва да пиша за това,
което се случи на 14 септември 2020г:
смъртта на нашия епископ монс. Петко.
Да пиша в този бюлетин, който той
четеше редовно, започвайки, както много енорияши от зад
напред, от страницата с разказ на сестра Терезита.
Много са спомените за него, с когото се запознах през март
1998г в Рим, по случай на беатификацията на Евгений
Босилков. След това се видяхме отново няколко месеца покъсно през юли 1998г, когато за първи път дойдох в Русе за три
месеца.
От тогава 22 години спомени, от които 20 години като негов
секретар.
От първата среща това, което ме впечатли беше неговата
скромност, също усещане са имали всички, който се познаваха с
него и то беше подчертаено от свидетелствата на тези, които
взеха думата на погребението му.
Още повече го осъзнах, когато чистихме неговата стая след
смъртта му. В гардероба, малко дрехи, и малко лични вещи.
През тези 25 години на неговия епископат, той се грижи преди
всичко за енориите, за свещениците, за сестрите, осигурявайки
каквото им беше нужно, оставяйки себе си на второ място.
Подписа много молби до много спонсори, за ремонтите на
църквите и на енорийските помещения, но не кандидатства за
епископската резиденция, казвайки: “ще го правим по-нататък”.
Лично аз също му давах да подписва много молби за различни
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планове и прохекти, от които най-много за строежа на
енорийската сграда (2004-2005г), за ремонтите на нашата
църква (2006 и 2009г), за ремонтите на сградата на училището
и детската градина (2014-2019г). И всеки път за всеки негов
попис и печат ми казваше шегувайки се: “5 лева на подпис”.
Имаше пълно доверие в това, което предлагах, и дори когато не
беше напълно съгласен с моите проекти, ги подкрепяше винаги,
и се радваше за тях, макар че не винаги ми го каза директно, а
чрез други хора.
Един силен пример е случилото се, когато съборих старата
сграда на енорията (юни 2004г)за да се построи новата. Тогава
още не бях получил никаква парична помощ за строежа. Дойде
деня за подписването на договора със стройтелната фирма и
цената на предвидената работа се оказа много по-голяма от
това, което очаквах и от нашите възможности в момента. Монс.
Петко предложи да се подпише договор само за фундамента на
сградата, до кота нула. Аз го повиках на страна и му казах, че
тази сграда трабва да се строи и Божието провидение ще ни
помонге, и ще бъдат намерени нужните суми за целия строеж.
Епископът се съгласи с моите думи и подписа договор за целия
строеж. Той пое риск с мене и с мене се довери на Бога.
Мога да говоря и за проекта за училището и детската градина,
когато през 2010г със сестрите отидохме да говорим с него за
нашите планове, които включваха също и обучение в
Русенскаия универтит, педагогически факултът. Много
внимателно монс. Петко ни изслуша, когато му говорихме за
нашите желания и накрая ни каза, благославяйки този прохект:
“само да не оставите грижата за енорията назад”. На тези думи
и днес се стараем да бъдем верни.
Говорили сме по различни теми, но не искаше да говори за
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своето здраве, и по един или друг начин прекратяваше
разговора с шеговито изречение, за да насочи разговора към
друга тема.
Епископът през тези години ми сподели много неща за
миналото и много за сегашното. Сподели с мен трудни и
хубави събития, радости и мъки.
И когато изживяваше много трудни моменти при различни
случаи като епископ и неговата мъка беше голяма, обикновено
ми казваше тези думи: “Когато ме избраха за епископ знаех, че
трябва да нося кръста, но не мислих за пироните!”.
Има още много спомени, но един за мен беше много голям жест
от негова страна: Неговото участие в деня на моето
ръкоположение
за
свещеник, в Мориконе
(област Рим) на 29 юни
1999г, само месец и
няколко дни преди да
дойда за постоянно в
България (4 август)
приет
от
него.
Снимката от онзи ден,
от тогава е била в
неговия офис, пред
неговото
бюро:
неговите
ръце
над
моята глава, за да
остане в мене част от
неговия дух...
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В Събота 19 септември 2020 г., в гр. Русе се състоя
погребението на Никополския епископ Н.Впр. Монс. Петко
Христов. Заупокойната литургия отслужи СофийскоПловдивския епископ Георги Йовчев. Монсеньор Христов
беше погребан в специален параклис в катедралата „Свети
Павел от Кръста“.
Погребалната литургия бе отслужена в катедралата „Свети
Павел от Кръста“ гр. Русе в 12 часа. Ритуалът беше
предстоятелстван от Н. Впр. Монс. Георги Йовчев, Епископ на
Софийско-Пловдивска епархия в съслужение с монс. Христо
Пройков,
председател
на
Католическата
епископска
конференция в България и почетния архиепископ на Букурещ
Йоан Робу.
В погребалната литургия участваха духовници, монахини и
верни католици от трите епархии в България. Проповед за
житейския и духовен път на Епископ Петко поднесе монс.
Христо Пройков. Монсеньор Петко Христов беше погребан в
специален параклис в катедралата „Свети Павел от Кръста“.
Сред присъстващите на церемонията бяха архиепископа на
Букурещ Аурел Перка заедно с трима румънски епископи,
Провинциялният настоятел на отците францисканци Гжегош
Бартошик от Полша, отец Стефан Стефанов от Православната
църква в гр.Русе, отец Дираир Хадавян от Арменската църква,
генералният секретар на Каритас България Емануил Паташев,
българският посланик към Светия престол Богдан Паташев,
представители на местните власти.
Със специално писмо, държавния ватикански секретар кард.
Паролин изказва съболезнования от името на папа Франциск.
Апостолическият Нунций Монс. Анселмо Гуидо Пекорари
също поднесе своите най-дълбоки съболезнования в писмо до
монс. Пройков, като приканва всички верни да останат единни
в скръбта и вярата.
Българският православен патриарх Неофит също изказа своите
съболезнования в писмо до епископ Пройков, в което
припомня времето като митрополит в Русе и общението му с
монс. Петко. Съболезнователен адрес бе получен и от
Русенския митрополит Наум, в който той изразява скръбта си
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за кончината на Епископ Петко Христов и го описва като „наш
събрат в Господа“, който „се отличаваше с твърда вяра и
голямо смирение“.
Президентът Румен Радев също изпрати съболезнователен
адрес в който признава големият принос на Никополски
епископ за бедните и бежанците чрез Каритас. Дирекцията по
вероизпъведанията също изпрати съболезнователно писмо.
От името на всички богопосветени в България,
съболезнователно слово произнесе о.Ярослав Бабик. От името
на
Каритас
България,
Емануил
Паташев
поднесе
съболезнования, като припомни наградата Шофар, дадена на
Никополския епископ от Еврейската общност в България.
Съболезнователно слово поднесе о.Станислав Жемински,
дългогодишен мисиоен конвентуалец.
На 15 септември в 15 часа тялото на покойния епископ беше
пренесено в епископския дом в Русе, където свещениците,
монасите и монахините се помолиха за покойника, а Монс.
Каваленов и свещениците отслужиха благослов на починалия.
Към 17 часа същия ден, ковчегът беше изложен в Катедралния
храм и от сряда до петък, 18-ти септември, бе дадена
възможност за молитва и поклонение. През тези дни, групи от
поклонници от енориите, посещаваха Катедралата, за да се
простят с покойния Епископ и да отслужат молитва и литургии
за душата на покойния Монс. Петко Христов. Всеки ден света
литургия в храма служи и енорийския свещеник на Русе отец
Валтер Гора.
По молба на Апостолическият администратор на Никополска
епархия Монс. Страхил Каваленов, всички свещеници от
Католическите епархии в България, ще отслужат литургии за
Монс. Петко в неделя, 20 септември 2020 г., а всички духовни
лица и верни ще подкрепят с молитва пътят на душата му.
По време на овакантения престол на Никополска епархия,
епархията ще управлява досегашният генерален викарий Монс.
Страхил Каваленов, когото Негово Светейшество Папа
Франциск обяви за Апостолически администратор на същата
епархия.
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От енориашите в града Русе.
Напускахте ни тихо и безмълвно!
В страдание и болка, но без страх от смъртта,
Че само с Бог и с вашата душа
Говорехте и молехте се дълго – много, много дълго!
Но Вие пак ще сте сред нас
С духът Ви мъдър, скромен
Ще бдите… и ще ни следите
Разбрахме ли добре с душиците си голи
Божието Слово ??!!
Простете ни, Монсеньор, обиди, грешки…
Думи нараними!
Закриляйте стадото си от небето.
Да сме човеци – праведни, достойни… милостиви
Да носим силна Вяра, Надежда и Любов в сърцето!
В любимо цвете, в светъл лъч
В шепа пръст… в свещица, в капка дъжд
Ще ви откриваме сред нас от днес… до вечността!
Почивайте в мир – сега сте у дома!
Но и завинаги – в църквата „Св. Павел от Кръста“

И сега Боже, молим ти се, приеми твоя верен слуга, нашия
епископ Петко в Твоето Царство, Този, който се е хранил и е
нахранил всички нас с Твоето Тяло и Твоето Слово, хляба за
вечния живот. Позволи му да участва сега в небесното
богослужение.
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Монс. Христо Пройков

Проповедта през времето на
погребението на монс. Петко

Ваше Високо преосвещенство
монсеньор Джузепе Комисо шарже дафер на Апостолическата
Нунциатура в България; Ваше
Високо пеосвещенство монсеньор
Георги
и
Ваши
високи
преосвещенства, събратя епископи
от
Румъния;
Ваше
високо
преподобие преподобни отци на
Българската Православна Църква и
на
Апостолическата
Арменска
Църква;
Ваше
превъзходителство г-н посланик на Репубрика България пед
Светия престол; драги събратя от Никополската епархия; скъпи
отци от цяла България и сестри, роднини, брата на монсеньор
Петко, близки, приятели, всички, които сме тук заедно и с отец
провинциал на отците Конвентуалци, чиято монашеска
общност споделяше покойният събрат монсеньор Петко
Христов, драги верни от епархията на Никопол: от името на
Епископската конференция приемете нашето съчувствие,
съболезнование и заедно с това споделяната скръб за загубата
на нашия събрат от Епископската конференция, Епископ Петко
Христов. Логиката на живота и човешката възраст са с
разменени места, но Бог казва "Моите мисли не са ваши
мисли". Тук на земята за нас хората важи само едно: "Който
иска да върви след мен, казва Господ, да вземе кръста си и да
Ме следва!" и още "Да го носи всеки ден!". За нас остава
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задължението, да приемем сериозно тези думи и да ги живеем с
любов,
независимо
от
трудностите,
несгодите
и
неразбиранията, а понякога и омразата, с която е свързано
истинското носене на кръста, но заедно с това Бог ни обгрижва
със своята благодат и ни дава възможността и утехата, носейки
кръста да изживяваме позволените радости на този живот.
Така преминава живота на епископ Петко Христов, роден на
09/10/1950г. в с.Велчево, великотърновско, в семейство на
християни с двама още братя. Когато е в силата на младостта
си, чувства Божието присъствие в своя живот и отговаря с
великодушно сърце и приема светото миропомазание, а покъсно чува и Божия глас, който го зове „Тръгни след мен!“ и
така започва неговия свещенически път, със съзнателния
отговор на Бога: „Да, ето ме!“. Приема носенето на кръста.
„Който иска да върви след мене“. Следва ръкоположение на
15/12/1985г. от покойния вече монсеньор Самуил Джундрин и
поема живота на свещеник в Никополската епархия, пак с
носенето на кръст. Междувременно през 1990 г. дава своите
първи обети като монах францисканец, конвентуалец, малките
братя, а през 1993 г. полага вечните си обети и продължава
носенето на кръста с помоща на своя покровител Св.Франциск,
а Бог го обсипва със своите покани „Върви след мене! Качи се
по-нагоре!“. И така той е определен за наследник на своя
епископ и ръкоположен от ръцете на един светец, папа Йоан
Павел II на 06/01/1995 г. в базиликата „Св.Петър“ в Рим.
Ръкоположен за епископ след години на преживян атеизъм той
се връща от Рим и поема управлението на Никополската
епархия, вече 25 години от тогава.
Последните години физическите сили на монс. Петко видимо
намаляваха и той отпадаше. С това започваше нов етап от
носенето на кръста, точно това, което очаква всеки един от нас,
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да изнесеш кръста си, т.е. да носиш кръста си до край, да
изкачиш своята Голгота. Това означава да продължаваш да
бъдеш верен на Божия зов „Върви след мен!“. Означава да
продължаваш да обичаш въпреки всичко.
Когато на болничния одър времето отброяваше последните му
часове, заобиколен от своите свещеници, той получаваше
попътните Тайнства, макар и трудно контактен на въпроса:
Иска ли прошка от всички , отговори „Да“ с глава, а прощава ли
на всички, вдигна със сетни сили ръка и благослови.
Благослови мен и всички останали в неговия живот:
духовенство, верни. Такава е смъртта на истинския пастир,
носил винаги кръста си, изнесъл го докрай и се разпнал на него
без да пропуска да повтори думите на този, който е следвал
през целия си живот – Исус: „Боже, прости им!“ Ето защо
епископ Петко почина точно в деня на издигането на кръста 14
септември. Нищо не е случайно. Сега е наш ред да кажем: „Ти
ни прости“, защото монс. Петко ни научи нещо много важно.
Не е страшно да умреш, страшно е да не си добър. Страхува се
от смъртта само онзи, който не живее както трябва. В нашата
християнска вяра, ние знаем, че кръста не е друго, а само сянка
върху пътя, водещ към славата на Възкресението. Сега, от
висотата на кръста, монс. Петко очаква радостта на
Възкресението. Исус е казал: „Там радостта ви ще бъде пълна.“
Там при Него, нашия Бог и с Него, където е монс. Петко, радост
без залез, победа на любовта. Исус не е казал „Тук радостта ви
ще бъде пълна.“, защото тук на земята няма такава радост, даже
и мимолетните човешки победи тук носят привкус на смъртта,
защото често пъти са примесени и преплетени с омраза, а
такава пълнота на радостта няма. Да носиш кръста си, да го
изнесеш и да се разпнеш на него в името на Бога, това е
пълнотата на радостта. Това ни завеща монс. Петко. Затова ще
повторим думите на Св. Апостол Павел: „Помнете вашите
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наставници“ и като имате предвид свършека на техния живот,
„Подражавайте на вярата им!“. Да братя и сестри, на човек е
отредено да умре, казва свещеното писание, а Св. Августин
прибавя: „На този свят нищо не свършва преди да е започнало
нещо по-хубаво“. Това е нашата християнска надежда, в това
силно вярваме, това е и нашето пожелание от сърце към
овдовялата
епархия,
защото
днес в небето,
заедно със своите
предшественици и
най-вече блажения
мъченик
Евгени
Босилков,
и
епископ
Петко
Христов
се
застъпва пред Бога
за
духовния
разцвет
на
Никополската
епархия.
Светла ти памет
скъпи събрате в
свещенството и в
епископата! Светла
му памет! Бог да го
прости! Амин!
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Папата назначи
апостолически
администратор за
Никополската епархия
Монсеньор
Страхил
Каваленов ще управлява
овакантения
престол
на
епархията след кончината на
никополския епископ Петко
Христов.
Папа
Франциск,
назначи
монсеньор Страхил Каваленов
за апостолически администратор на Никополската епархия,
досегашен неин генерален викарий.Той поема поста след
кончината на Н.Впр. Петко Христов, Никополски епископ,
починал на 14 септември в болницата в Русе, след
дълго боледуване.
Монс. Страхил Каваленов е роден на 25 март 1966 г. в село
Разград (област Монтана,но израства в София в некатолическо
семейство. Завършва НГДЕК „Свети Константин Кирил
Философ“, а след това и история в Софийския университет.
След като открива свещеническото си призвание, следва в
Полша, в Краков в папската духовна академия и също в Рим, в
Латеранския папски университет, където се дипломира. След
завръщането си в България, на 18 април 2009 г., Страхил
Каваленов е ръкоположен за свещеник в Белене, Никополска
епрахия (в която е служил Блажен Евгений Босилков), от
епископ Петко Христов. След това е назначен за енорийски
свещеник в енория „Блажена Дева Мария на броеницата“ във
Велико Търново и на енория „Блажен Евгений Босилков“ в
Габрово. През 2018 г. става генерален викарий на Никополска
епархия.
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Монсеньор Каваленов бе личният преводач на папа Франциск
по време на посещението му в България презмай 2019. През
ноември същата година, монс. Каваленов бе награден с
"Почетен знак с лента" на Института за изследване на
обществата и знанието при БАН. Монс. Страхил Каваленов бе
участник и главен организатор на редица събития, както във
Велико Търново, така и в София, представящи личността и
понтификата на Папа Франциск, Втория Ватикански събор,
енцикликите Laudato si и Pacem in terris. Сред тях се отличават
конференцията "Християнските корени на Европа" и изложбата
"Папството и българите". Той е първият католически духовник
с подобно отличие от БАН.
Говори четири езика – италиански, полски, френски и руски, а
като възпитаник на класическата гимназия владее латински и
старогръцки.

ЮБИЛЕЙ

Благодарен съм на Бога за моите 25
години от първите обети в Конгрегацията
на Пасионистите.
(Мориконе 14 септември 1995г.)
На 13 септември 2020г празнувах този
юбилей с русенската общност през
времето на неделната литургия,
обновявайки моите обети.
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Сестра Терезита

Прилики
Един мисионер пътувал с бърз японски
влак и прекарвал времето си в молитва с
отворен дневник. При едно разтърсване
на влака на пода се изплъзнало малко изображение на
Мадоната.
Детето, седнало пред мисионера, се навело и взело
картинката. Любопитно като всички деца, то я
погледнало, преди да я върне.
"Коя е тази красива дама?" - попитало то мисионера.
"Е '.... майка ми ”, отговорил свещеникът, след малко
колебание.
Детето го погледнало, след това погледнало
изображението.
"Не приличаш толкова много на нея", казало то.
Мисионерът се усмихнал: „И все пак, уверявам те, че
през целия си живот се опитвам да приличам на нея,
поне малко".
Ти, на кого приличаш? Стремиш ли се да имаш
чертите на твоята Небесна Майка в сърцето си?
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