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О. Валтер Горра

Заедно с новия избран Епископ
Последният нашия издаден бюлетин „Заедно“ бе
издаден през октомври 2020г., а по-голямата част
от него посветена на смъртта на нашия Епископ,
монс. Петко Христов.
През тези месеца на няколко пъти започнах да работя по
статиите, обаче поради една или друга причина спрях да ги
пиша. Но сега е вече време да започна отново и, надявам се, да
ги пиша пак редовно.
Сегашният повод е важен: ще имаме нов епископ на нашата
Католическа Никополска Епархия.
На 20 януари 2021г официално Монс. Страхил Каваленов бе
назначен от Папа Франциск за епископ на Католическата ни
Епархия.
На 1 февруяри 2021 г., в присъствието на Апостолическия
Нунций в България монс. Анселмо Гуидо Пекорари, в
параклиса на Епископската Резиденция в Русе, монс. Страхил
Веселинов Каваленов изповяда Верюто и даде своята клетва да
остане верен на учението на Исус Христос и на Католическата
Църква в новата си дължност на Никополски епископ.
Този акт трябва задължително да се извърши преди
епископското ръкоположение.
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Датата на ръкоположението е фиксирана за 19 март 2021 г., на
празника на Свети Йосиф, в катедралата в Русе, от 12.00ч.
От момента на назначението започна и организация на
ръкополагането, която трябва да има предвид и извънредното
положение заради Коронавируса.
Официалните поканени от Монс. Страхил ще бъдат доста и по
тази причина няма да има свободно влизане в църквата за
Литургията.
Поради това е организирано предаването на живо по
социалните мрежи по интернет.
Следете моя профил във фейсбук (valter.gorra), за да разберете
как и къде да се свържете, за да участвате на Светата Литургия
за епископското ръкополане.

Монс. Страхил Каваленов, преводач за Папата по време на
неговата визита в България (5-7 май 2019г.)
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Кой е новия Никополски Епископ
Монс. Страхил Веселинов Каваленов е роден в с. Разград
(обл. Монтана) на 25 март 1966 г., където е прекарал и
детството си.
След това се премества в София, където живее около 20 години.
Дипломира се в Историческия Факултът на СУ „Св. Климент
Охридски“ през 1992 г.
Учи филлософия и теология е Лугано (Швейцария), е Краков
(Полша) и в Рим в Папския Латерански университет, където
през 2009 г. получава бакалавърска степен .
На 18 април 2009 г. е ръкоположен за свещеник в Никополската
Диоцез.
От 2009 г. е енорийски свещеник във Велико Търново, а от 2012
г. става енорийски свещеник и в Габрово.
През 2018 г. е назначен от Монс. Петко Христов за Генерален
викарий на Никополския Диоцез.
На 14 септември 2020 г. е назначен за Апостолически
Администратор на съшия диоцез.
Освен български език, говори италиански, полски, френски,
руски, латински, старогръцки.
На 5 октомври 2020 г. е отличен с ордена „Кръст за заслуги“ от
Суверения Малтийски орден.
На 20 януари 2021 г. е избран от Папа Франциск за епископ на
Никополския Диоцез.
По време на папската Визита в България той бе преводач на
Светия Отец Папа Франциск.
След това Папа Франциск написа на Апостолическия Нунции в
България, монс. Анселмо Гуидо Пекорари, благодарствено
писмо за успешната Визита, в която казва: „Специални
благодарности на Отец Страхил Каваленов, който толкова
успешно се справи като предовач и в същото врем ми даде
прекрасно свидетелство за апостолско усърдие“.
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Епископ и неговата катедра
Епископът (от гръцки – επίσκοπος, буквално „надзорник“) е
висше християнско духовно лице.
Епископският сан е най-висшият от трите в църковната
йерархия на свешенството. Епископът осъществява основното
духовно и административно ръководство на своята епархия,
която се състои от енории (от няколко до десетки). В
традицията на християнството епископите се възприемат като
преки наследници на апостолите, т.е. те са наследили по
приемственост духовната си власт от тях.
Епископът е висш духовен водач в рамките на своя диоцез. Той
няма право пряко да се меси в делата на другите епархии. Дори
няма право да пребивава на територията на друга епархия без
изричното съгласие на нейния титуляр.
Първите епископи са ръкополагани от апостолите като техни
наместници. В исторически план отговорностите, правата и
ролята на епископа остава почти непроменени. Претърпяват
промяна по-скоро правилата за избор и ръкополагане на
епископ, въведени са и някои ограничения – в първите векове
на християнството например са съществували т.нар.
„хорепископи“, или „селски епископи“. С течение на времето
при централизацията на църковната власт, те престават да
съществуват.
Нов епископ се избира от събрание на вече действащи
епископи с вишегласие. В БПЦ епископът се избира от Св.
Синод, а в Католическата Църква от Светия Отец Папа. След
избора си, епископът бива ръкополаган от поне трима (в
изключителни случаи – от двама) други епископи.
Титлите „папа“, „патриарх“, „митрополит“, „архиепископ“ са
именно титли, и техните носители са именно епископи. Така
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епископът на Рим по дефиниция е „Папа“, Софийският епископ
(митрополит) е и български Патриарх. В БПЦ, както и в
повечето поместни православни църкви, епископите с реална
епархия са митрополитите. Останалите обикновено носят името
на древна, несъществуваща вече епархия – Велички,
Крупнишки, Левкийски, и т.н. епископ. Съществува
длъжността „викариен епископ“, който е ресорен помощник на
митрополита при осъществяването на властта му. В
Римокатолическата църква обикновено носят титлата
„монсеньор“, което е по-скоро почетно обръщение и носителят
му не е непременно да бъде епископ. Тук трябва да се направи
уточнението, че кардиналите не са непременно епископи – те
могат да бъдат също дякони и презвитери.
С
епископа
се
свързват
и
понятията
„катедра“,
„катедрала“ („катедрален храм“). Катедрата е условно мястото,
откъдето епископът осъществява своята духовна власт и е
свързана с храма, където епископът редовно извършва
богослужения и произнася проповеди. Този храм се нарича
„катедрален“, или „катедрала“. София е един от градовете, в
които има повече от един катедрален храм – „Св. Александър
Невски“ (катедра на Българския патриарх) и „Св.
Неделя“ (седалище на Софийския митрополит). В миналото
софийска катедрала е била църквата „Св. София“. За
римокатолиците в България църквите „Успение богородично“ в
София (за източния обред, т.нар. „униати“), докато за западен,
или латински обред, „Свети Лудвиг“ в Пловдив, и „Свети
Павел от Кръста“ в Русе, също имат статут на катедрални
храмове. Църквата „Св. Йосифи“ в София е ко-катедрала на
Софиско-Пловдивския Диоцез.
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Епархия или Диоцез?
Коя дума е по-правилно да се използва: Епархия или Диоцез?
Макар че двете думи имат едно и също значение, трябва да се
знае кога точно да се използва едната или другата.
Епа́ рхия (от гръцки: ἐπαρχία) в християнството е
административно-териториална единица, начело на която стои
архиерей - епископ, архиепископ, митрополит.
В Римокатолическата църква епархията е наричана още диоцез
(на латински: dioecesis, диоцезис), начело на който стои
архиерей (епископ или архиепископ). Диоцез, който се
възглавява от архиепископ, се нарича архидиоцез.
По принцип до сега сме използвали думата Епархия, така както
я наследихме от миналото, но е добре, от сега нататък да
свикнем да използваме по-точната дума, т.е Диоцез, която е
свързана с латинския обред, докато за източните църкви
(източен обред) продължава да се ползва думата Епархия.
Заради това все по-редовно ще се говори за Католически
Никополски Диоцез.
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Гербът на Никополския Диоцез

Един от първите решения, взети от
избрания епископ, монс. Страхил
Каваленов бе да се изработи герб на
Никополския Диоцез, който още нямаше
такъв.
Гербът има цел да покаже историята и особностите на даден
диоцез.
Затова гербът на Никополския Диоцез е така иззработен и
оформен със своите елементи по следния начин:
•
•
•

•

•

Старинна кула, в памет на древния римски град
Никополис ад Иструм (“Града на победата при Дунав”);
Синя вълна, която напомня за река Дунав;
Книга с буквата А, написана на старо славянски, която ни
напомня за “Абагар”, първата българска печатна книга,
която съдържа елементи от новобългарския език,
отпечатана на кирилица. Тя е съставена и издадена в Рим
през 1651 г. от никополския католически епископ Филип
Станиславов в чест на легендарния цар на Едеса Абгар V
Уккама. Книгата представлява молитвеник за нуждите на
католическата църква в България, написани от монс.
Филип Станиславов;
Фонът на щита е син, в чест на древната и традиционна
почит, която съществува в нашия диоцез към Блажената
Дева Мария;
Фонът на кръга е червен цвят, като почит към
мъчениците, преди всичко към Никополския епископ,
Блажения Евгений Босилков.
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Епископски Герб на Монс.
Страхил Каваленов

Епископският герб на Монсиньор
Страхил Каваленов е разделен на
три полета, с елементи, свързани с
девиза,
избран
от
новия
Никополски Епископ.
Първото поле – в горната част, вляво, е с небесносин фон и
съдържа символа на Мария, напомнящ за ангелския поздрав
към Блажената Дева в деня на Благовещението. Онова „да“ на
Девицата от Назарет прави от нея Царица на ангелите и
светците, знак на което е короната над буквите А. и М.
Отдясно, на червен фон, е изобразена палмата на
мъченичеството, която ни припомня свидетелите на вярата,
останали верни дори до проливането на кръвта си. Мисълта на
новия Епископ на Никополския Диоцез е отправена преди
всичко към саможертвата на неговия предшественик, Блажения
Мъченик Евгений Босилков.
На фона на тези две полета звучат думите на девиза, почерпани
от Първото Послание до коринтяни, в което Свети Павел
възпява с химн Божията Премъдрост (вж. 1 Кор. 2, 7).
Премъдростта на Бога, която се проявява в малките, в
смирените, можем да кажем - в отхвърлените от мъдреците, от
онези, които в гордостта си не я познават и не я приемат.
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Почти автоматично при тези думи от 1 Кор. очите ни се
обръщат към Дева Мария и към нейното смирение, изразено в
„Magnificat“, където тя прославя Божието величие.
След това погледът ни се насочва към онези, които преобръщат
логиката на света, като чрез своята смърт намират живота.
„Мъдрите“ са сметнали, че могат да погубят живота им, но
вместо това са допринесли те да получат в дар вечния живот,
„защото онова, което е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците,
и онова, което е немощно у Бога, е по-силно от човеците“ (1
Кор. 1, 25-31).
Във втората глава на същото Послание Свети Павел казва
следното: “Аз бях немощен между вас, страхувах се и много
треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с
убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и
от сила; за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а
на Божията сила“ (1 Кор. 2, 3-5).
Тези думи на Апостола са програмата на новия Епископ,
изразена в третата част на неговия герб, която можем да
наречем „поле на светлината“ с неговите жълто-златисти
цветове, където царува словото на Бога – Неговата Премъдрост.
То ни води към казаното от Апостола и прието от новия
Епископ за негов девиз: „Проповядваме Божията Премъдрост“:
проповедникът трябва да стане незабележим, за да заблести
сред човеците Премъдростта на Бога.
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Списък на Епископите
на Католическия Никополски Диоцез
† Поликарп
† Марцел
† Аманций

около 430г.
около 458г.
около 518г.

† Филип Станиславов
† Франческо Соймирович
† Филип Станиславов
† Антон Стефанов
† Марко Андриаши
† Балтазар Лиески
† Никола Станиславич
† Антон Бечич
† Николо Пулиези
† Себастиан Канела
† Джакомо Антонио Риккардини
† Павел Дуванлия (Гайдаджийски)
† Франческо Мария Феррери
† Фортунато Мария Ерколани
† Джузеппе Молайони
† Анджело Парси
† Антон Иосиф Плиум
† Игнатий Паоли
† Иполито Агосто
† Хенрих Дулсе
(помощен епископ † Жак Роасан
† Леонард Алоис фон Баумбах
† Дамян Йохан Теелен
† Евгений Босилков
† Васко Сейреков
† Самуил Джундрин
† Алоиз Бодурски (избран епископ)
† Петко Христов
† Страхил Каваленов

1648 - 1663г.
1663 - 1673г.
1673 - 1674г.
1677 - 1692г.
1717 - 1723г.
1724 1725 - 1740г.
1743 - 1752г.
1752 - 1767г.
1767 - 1769г.
1771 - 1775г.
1776 - 1804г.
1805 - 1813г.
1815 - 1822г.
1825 - 1847г.
1847 - 1863г.
1863 - 1870г.
1870 - 1883г.
1883 - 1893г.
1895 - 1913г.
1901 - 1909г.)
1913 - 1915г.
1915 - 1946г.
1947 - 1952г.
1975 - 1977г.
1979 - 1994г.
1994
1994 - 2020г.
2021 -
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Отец Койчо Димов

Справка за епископите на Никополска епархия
Епископи от античния град Никополис ад Иструм, дал името на
епархията: според Свети Епифаний от Кипър, град Никополис е
бил част от провинция Долна Мизия, и в средата на IV век има
епископ в лицето на Урфира (някъде отбелязван с понемченото
му име Вулфила). Той се приема за апостол, водач и
покръстител на едно от тракийските племена, населявало
североизточните български земи – гетите, и се приема, че е бил
роден около 311 г. Филосторгий разказва в своята история на
църквата, че Урфира довел отсам Дунава (североизточна
България) на територията на християнската източна римска
империя, своя народ – гетите, наричани по-късно готи. Това той
сторил, за да осигури безопасността на своя народ, приел
християнството и уязвим на гоненията на езическите скитски
племена, с които те споделяли една обща територия на север от
Дунава. Смята се, че Урфира става епископ на тези гети, със
седалище Никопол, през 341 год. Ръкоположението си той
получил, когато бил изпратен от царя на гетите в
императорския
двор
на
Константин
в
столицата
Константинопол от ръцете на епископ Евсевий Кесарийски,
историк на Църквата. Епископ Урфира превел на езика на своя
народ почти всички книги на Светото писание, и си спечелил
приятелството на императора, който го наричал „Мойсей на
своето време”. Императорът разселил християнизирания народ
на гетите в различни части на Мизия, в земите между Дунав и
Стара планина. Друг църковен историк, Созомен, също
потвърждава, че епископ Урфира е създал готската азбука и е
превел книгите на Писанието, и добавя присъствието на този
епископ на Първия Вселенски събор в Никея през 325 г. и покъсното му увлечение по арианската ерес.
Никополис на Янтра, идентифициран със Стари-Никюп (село
на 20 км северно от Велико Търново) в днешна България, е
11

древна епископия на римската провинция Мизия Втора (или
Долна) в гражданската епархия Тракия. Той е бил част от
патриаршията в Константинопол и е суфраган на
архиепископията Марцианопол.
Основан от император Траян с името Никополис ад Иструм, от
името, което римляните са дали на Дунав (Истър), градът е бил
епископско седалище поне от началото на пети век.
Първият известен епископ, който Льо Куен погрешно приписва
на едноименния престол на Тракия, е Поликарп, преместен от
седалището на Сексагинта Приста преди 430 г.
Вторият епископ Марцел подписва през 458 г. писмото на
епископите от Втората Мизия до император Лъв след
убийството на Александрийски патриарх Протерий.
Накрая Аманций подписва актовете на събор, проведен в
Константинопол през 518 г.
Градът е разрушен от варварските нашествия и никога не е
възстановен. През 629 г. император Ираклий I основава новия
Никополис на Дунава.
Епископи от възстановяването на епархията през 1648 г.
Епископ Филип Станиславов, роден в Ореш (1610-1614),
получил образование в Лорето, върнал се в България през 1635,
преди това в Рим е бил преводач на Папа Урбан VIII, владеел
освен български, също италиански, турски, татарски и влашки
език. През 1635 е назначен от Софийски епископ Илия
Маринов (Чипровци) за свещеник в Ореш, през 1637 бил в
Провадия, но пребивавал в Разград, където бил женен неговия
роден брат. Тук Отец Филип построил къща за себе си и брат
си, католиците били около 30 души, които се черкували в една
къща, през 1640 бил в Белене. Ръкоположен за епископ в Рим
през 1648, живял в Ореш и Трънчовица. През 1662 се оттегля от
управлението на епархията, през 1673 е отново възстановен
като епархиен епископ на новата епархия. На 6 май 1651 в Рим
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отпечатва първата българска печатна книга „Абагар”, която
подарява на своя български народ. Починал е през 1674 г. в
днешния град Никопол, на брега на Дунава. Според един негов
доклад до Рим от 04.02.1659 г. католиците в Никополска
епархия били около 5720 души.
Епископ Франциск Соймирович е чипровчанин, който бил
Охридски католически епископ (Македония), и управлявал
Никополската епархия, овакантена от Епископ Станиславов от
1662 до 1673 г.
Епископ Антон Стефанов, роден в Чипровци и ръкоположен
за Никополски епископ в катедралната църква на Чипровци
„Успение Богородично” на 20 август 1676 год. През 1687 г. се
преместил във Влашко, полагал големи грижи за своето паство.
Натоварен с дипломатическа мисия, ходил два пъти във Виена.
Заподозрян от турците като организатор и съучастник в
Чипровското въстание, епископ Антон Стефанов не можел да
се върне в българските земи и починал на 14.12.1692 г. във
Венеция. Според историята на Отец Дамян Талев, Епископът е
починал през 1708 г. във Виена.
Епископ Марко Андриаши от Дубровник е назначен през
1721 г., но поради скорошното му назначаване за Софийски
архиепископ през 1725 г. почти не можал да развие
пасторалната си грижа за верните.
Епископ Никола Станиславич, братовчед на първия
Никополски епископ Филип Станиславов, поема управлението
на епархията през 1728 г., и поради опасност за живота и
преследване от турците, се настанява в Крайова, Влашко. По
негово време в епархията имало само двама свещеника от
Дубровник, един в Русе и един в Белене. Поради войната между
Австрия и Турция през 1737 г. епископ Станиславич помогнал
на около 300 семейства от селата около Никопол (Белене,
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Ореш, Петокладенци, Лъжене) да се заселят в Австро-Унгария,
в областта Банат, близо до Тимишоара. На 31.10.1739 г.
Епископ Никола Станиславич е назначен за Чанадски епископ
със седалище Тимишоара, където остава да служи до смъртта
си през 1750 г. Погребан е в криптата на катедралата на
Тимишоара.
Епископ Никола Пульези е от Дубровник, където бил
ръкоположен за епископ през 1753 г. Той идва в Никополската
епархия с трима свещеници, мисионери от новата монашеска
общност на Свети Йоан Кръстител, основана 1750 г., отците
баптистинци. Имал е за седалище Белене, проявил голямо
апостолско усърдие в изкореняването на старите суеверия на
покръстените павликяни. Той управлявал епархията до 1767 г.,
когато става инцидент в Белене, довел до опожаряване на
църквата и прогонване на свещениците. В църковният двор на
Белене през 1766 копаели за мазе, и по време на работата един
турчин отишъл при свещениците, за да го нахранят. Той видял,
че копаят в двора и намерил повод да обвини мразените
католици, като ги наклеветил пред пашата, че копаели тунел
под Дунава, та през него да минели от Влашко немците.
Пашата изпратил една турска чета срещу свещениците и
владиката в Белене. Епископът, двама свещеници и шест
народни първенци от Белене били вързани и откарани в
Никопол за съд, църквата и къщата ограбени и опожарени.
Срещу откуп първенците били освободени, а епископ Никола
Пульези и свещениците прогонени зад граница без право да се
върнат по българските земи.
Епископ Себастиян Канепа, от монашеската общност на
отците баптистинци. Той бил ръкоположен на 26 юни 1768 г. за
епископ в столицата Цариград. Бил много добродетелен, но
управлявал кратко епархията, при една пастирска обиколка той
се простудил и след кратко време се поминал в Ореш през 1769
год.
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Епископ Павел Гайдаджийски Дуванлията е роден през
1704 г. в село Дуванлий, Пловдивско. Ръкоположен за епископ
на 14 октомври 1776 г. в Цариград, като първоначално избрал
за седалище на епархията Белене, след това Русе и накрая се
преместил при францисканците в Букурещ. Епископът имал
само двама свещеници, и двамата българи: Отец Никола Силви
и Отец Матей Ръждилович. По негово време, през 1782 г. идват
в епархията първите двама мисионери – пасионисти, отците
Франческо Ферери и Джакомо Сперандио. Епископ Павел
Гайдаджийски Дуванлията се поминал в Букурещ през 1804 г.
Епископ Франческо Ферери, първият епископ пасионист, бил
ръкоположен за епископ в Рим на 21 септември 1805 г. Този
епоскоп е бил три пъти в България, първия път още като
свещеник през 1781-1782, е бил гонен и бит от турците,
вследствие на което имал постоянно схващане на вратните
жили. През 1809 г. се премества в Букурещ, но през 1812 г. се
появила епидемия от чума, разпространила се във Влашко и
България, в резултат на което епископ Ферери се преместил в
село Чопла, до Букурещ, заселено с бежанци, българи –
католици главно от село Ореш. В това село епископът проявил
голяма апостолска ревност и жертвеност, помагал на
заразените от болестта и ги снабдявал с последните тайнства.
За две години, чумата покосила близо 40 000 души, само в
Букурещ и околността. Тази епидемия не пощадила е
владиката, той също бил заразен и починал в село Чопла на
04.11.1813 г. и бил погребан в църквата на това село, построена
от него.
Епископ Фортунат Ерколани, спасил се от чумата, бил
наследник на починалия владика и бил ръкоположен за епископ
във Виена, на 17 май 1815 год. След седемгодишна
душепастирска дейност, през 1822 г. той бил преместен в
епархията на Чивита Кастелана, Италия, където починал през
1847 г.
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Епископ Йосиф Молайони, след тригодишна вакантна
епархия, оглавил Никополския диозец, като през 1825 г. бил
ръкоположен за епископ в Рим. Положил голямо старание, за да
усъвършенства дисциплината на духовниците, препоръчал на
мисионерите да се отнасят любезно и с търпение спрямо
всички, дори и по отношение противниците на Църквата. В
началото на неговото управление, седалището на епархията
било в Букурещ, но след това, през 1838 г. се преместил в
Белене, където с помощта на Франция и на самото местно
население успял да построи по-хубава и по-голяма църква. През
1847 г. епископ Молайони се оттеглил от управлението на
епархията, заминал за Италия, и починал на 17.07.1859 г. в
манастира на отците пасионисти „Монте Аржентарио”.
Епископ Анджело Парси е ръкоположен за Никополски
епископ в Рим през 1848 г. По негово време католиците
получават от турците право да строят големи и просторни
църкви. През 1852 г. започнал строежа на първата голяма
църква, тази в Лъжене (днес Малчика), завършена през 1855 г.
Също и в село Ореш започнали строежа на голяма църква,
завършена и осветена през 1857 г. В Белене била построена
нова, просторна църква на Света Богородица, осветена през
1860 г. При строежа на тези три нови църкви, в Лъжене, Ореш и
Белене, населението помогнало със строителни материали и
работна ръка, а паричните средства били подарени от
благодетели от чужбина. В Букурещ били поръчани първите
четири камбани за епархията – две за Белене, и по една за
Трънчовица и Лъжене. През 1857 г. епископ Парси поръчал
още две нови камбани, които подарил на новата църква в Ореш.
През 1860 г. бил построен и един параклис за католиците в
Русе. След 14 години пастирска дейност, Епископ Парси се
оттеглил в Италия, в родното си място Чивитавекия, където
починал на 24.02.1863 г.
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Епископ Антон – Йосиф Плуим, по рождение холандец, бил
ръкоположен за Никополски епископ в Рим, на 19.10.1863 г.
Той участвал на Първия Ватикански Събор в Рим, управлявал
общо 7 години епархията, през 1870 г. бил повишен в
архиепископ и изпратен в Цариград, където починал на
17.01.1877 г.
Епископ Игнатий Феликс Паоли, ръкоположен за епископ в
Рим, на 20 август 1870 г. По негово време, България получила
свободата си, след почти пет века османско господство и
управление. С идването на свободата и появата на княжество
България, започват и промени в организацията на епархиите по
нашите земи. В началото на 1883 г. Папа Лъв XIII променя
епархията – отделя земите на Влашко от юрисдикцията на
Никополския епископ и така поставя началото на нова
архиепископия със седалище в Букурещ. За пръв архиепископ
на Букурещ бил назначен Никополския епископ Игнатий
Феликс Паоли.
Епископ Иполит Агосто е ръкоположен за Никополски
епископ на 3 май 1883 г. в Рим. Бил енорийски свещеник на
енорията в Русе. Този епископ развил забележителна апостолска
дейност – основал семинария в Русе, построява нови църкви,
във Варна и в новите енории, основани от завърнали от Банат,
българи-католици в Бърдарски геран, Драгомирово, Гостиля и
Асеново, а през 1890-1891 г. построява красивата неоготическа
катедрала в Русе, посветена на Свети Павел от Кръста. Имал 10
семинаристи в семинарията на Русе, и положил едно добро
начало в пасторалната дейност, но завършил трагично земния си
път на 3.12.1893 г. в Белене, заплашен до смърт от неблагодарни
чеда. Погребан е в катедралата на Русе.
Епископ Хенрих Дулсе, французин, неразделен помощник на
покойния епископ Агосто, бил ръкоположен за нов Никополски
епископ на 24.02.1895 г. Управлява 17 години епархията с
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голяма енергия и апостолски плам. През 1912 г. се оттеглил и
заминал за Париж, където починал през 1917 г.
Епископ Леонард фон Баумбах, германец е ръкоположен за
епископ в Лондон, на 17 април 1910 г. От 1913 поема
управлението на епархията, но бидейки с разклатено здраве,
скоро отпътувал за Рим, и там починал на 4 април 1915 г.
Епископ Дамян Йохан Теелен, холандец е ръкоположен за
епископ в Рим на 21 май 1915 г. в Рим, той пристига в България
на 5 септември същата година. Той управлявал цели 31 години
епархията и по негово време епархията преживява един златен
период, с най-много духовници, семинаристи, монаси и
монахини, семинарии и колежи. Осъществява се преместване
на семинарията от Русе в Свищов, построяват се нови църкви,
като новата църква „Свети Йосиф” в Бърдарски геран, църквата
„Свети апостоли Петър и Павел” в Драгомирово, църквата
„Светият Кръст” в Трънчовица. Епископ Теелен починал на 6
август 1946 г. и бил погребан в катедралната църква на Русе.
Блажен Епископ д-р Евгений Босилков, мъченик за вярата.
Босилков е роден със светското име Викентий на 16 ноември
1900 година в Белене. Първо е приет в пансиона на отцитепасионисти в село Ореш (1911 г.), а две години по-късно
постъпва в тяхната Духовна семинария в Русе, където е
седалището
на
Никополската
епархия
с
епископ
монсеньор Дамян Теелен, холандец по произход.
В желанието си да поеме пътя на пасионистите, през 1914 г.
Босилков е изпратен за по-нататъшното си обучение в град
Кортрейк, Белгия. През военните години следва в
съседна Холандия, но се завръща в Белгия, заради
задължителното едногодишно послушничество (новициат) през
1919 – 1920, . Следват курсове по философски и богословски
науки до 1926 г., когато е върнат в България, за да бъде
ръкоположен за свещеник. През следващата година е изпратен
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в Рим в Папския източен институт.
От 1929 г. до 1934 г. е назначен за енорийски свещеник в Русе.
През 1934 г. е назначен за енорийски свещеник на църквата в
селището Бърдарски геран.
След смъртта на епархийския епископ Дамян Теелен през 1946
г. в Русе, Светият Престол назначава Евгений Босилков за
епископ на 26 юли 1947 г.
В края на 1948 г. започват и арести на свещеници, между които
е и епископ Босилков. Съдебният процес е на 3 октомври
1952 г. След произнасянето на смъртната присъда е създадено
затъмнение около съдбата на епископа. Присъдата е изпълнена
в Централния софийски затвор през нощта на 11 ноември 1952
г. и не е известно точно къде са погребани екзекутираните.
Вакантен престол и управление на епархията от апостолически
администратори:
Отец Никола Калчев, от 1953 до 1964 г.
Отец Михаил Николов, само един месец през 1964 г.
Отец Дамян Талев, от 1964 до 1975 и от 1976 до 1979 г.
Епископ Васил (Васко) Сейреков, роден на 16.01.1920 г. в
Пловдив, възпитаник на „Урбаниана”, ръкоположен за мирски
свещеник на 18 март 1945 г. в Пловдив. Свещеник е към
катедралата „Свети Лудвик” на град Пловдив, и е помогнал за
свещеническата формация на Епископ Георги Йовчев.
Назначен за Никополски епископ и ръкоположен на 26.10.1975
г. от дошлия в България секретар на конгрегацията за
източните църкви, епископ Марио Брини, в съслужение с
епископ Богдан Добранов и епископ Методий Стратиев. Не му
е позволено да пребивава в катедралата на Русе, и той поема по
пъгя на странстващите апостоли, от енория на енория, повече
време е пребивавал в Ореш. На 27 декември 1976 е трябвало да
служи сутринта в 6,30 в църквата на Асеново, но го намират
облечен, паднал в безсъзнание. Починал на 4 януари 1977 г.
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Епископ Самуил Джундрин, роден на 26 април 1920 г. в
кв.Генерал Николаево на Раковски. Завършва малката
семинария на отците успенци в Ямбол и френския колеж
„Свети Августин” в Пловдив. През 1939 г. постъпва в новициат
при успенците в град Нозероа, Франция, продължава със своята
формация по философия и богословие в Лион, и на 4 юни 1944
г. е ръкоположен за свещеник. През 1947 г. се завръща в
България, и още на границата е арестуван от комунистическите
власти, не му е позволено да се върне в родната си енория,
започва да преподава химия във френския колеж „Св.Августин”
в Пловдив. Заедно със своят събрат, успенеца отец Асен Чонков
заминава да служи в Никополската епархия, поради липса на
свещеници, като му са поверени енория „Рождество
Богородично” в село Брегаре и немската енория „Дева Мария –
Майка на светата надежда” в Бърдарски геран. След две години
е прогонен с отец Асен от Бърдарски геран и се връща в
Пловдив, където е арестуван и подсъдим на големия процес
срещу Католическата църква през 1952 г., на който е осъден на
12 години затвор. Освободен на 30 януари 1961 г., връща се в
Пловдив, но никой не му предлага да служи като свещеник, и
той започва да плете кошници в родния си дом на Генерал
Николаево. Благодарение на отец Богдан Бакалски, получава
назначение за помощник енорист в село Калояново. На
14.12.1978 г. е назначен за Никополски епископ, ръкоположен
на 27 май 1979 г. от Папа Йоан – Павел Втори в базиликата
„Свети Петър” в Рим. Управлява 15 години епархията, по
здравословни причини се оттегля през 1994, за кратко
пребивава в къщата на отците успенци в Пловдив, след това се
връща в Никополската епархия и помага на Отец Фортунато в
енория Ореш, и през 1997 отново се връща при успенците в
Пловдив. Умира при неизяснени обстоятелства на 19 март 1998
г. на магистрала Тракия, на изхода за Пловдив. Погребан е в
гробището на родната си енория в Генерал Николаево на град
Раковски.
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Епископ Петко Йорданов Христов Роден на 9 октомври 1950
г. в село Велчево, област Велико Търново, в православно
семейство. Заедно със своят приятел Отец Филип Романов,
получава своето свещеническо призвание при едно
поклонничество в Полша. През 1977 г. е приет с отец Филип да
бъде формиран и обучаван за свещеник от СофийскоПловдивския епископ Богдан Добранов в София, където се
среща и получава духовна формация от енорийския свещеник
на енория "Свети Йосиф" в София Отец Роберт Прустов,
капуцин. С отец Филип са били подготвяни за свещеници в
Софийско-Пловдивската епархия - отец Петко за Генерал
Николаево на град Раковски, а отец Филип за София. Поради
отлагане на свещеническото ръкоположение, заради проблеми
с комитета по вероизповедания към Министерски съвет, и
двамата семинаристи се прехвърлят в Никополската епархия, и
през 1985 год. на 15 декември приема свещеническо
ръкополагане в катедралата на Русе от Монс. Самуил
Джундрин, Никополски Епископ. Седем години е енорист на
село Трънчовица, а след смъртта на Отец Филип Романов
(14.02.1992) поема задължението на енорийски свещеник на
енория "Рождение на Блажена Дева Мария" в град Белене. През
октомври 1994 е номиниран за Никополски епископ,
ръкоположен е на 06.01.1995 г. в базиликата "Свети Петър" в
Рим от Негово Светейшество Папа Йоан - Павел Втори. От 25
януари 1995 г. поема управлението на никополската епархия, а
е интронизиран на 30 април 1995 г. в катедралата на Русе.
Почина в Русе на 14 септември 2020 г. и погребан в
Катедралата в Русе на 20 семптември.
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1 ноември 2020
Кръщението
на Александра
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Сестра Терезита

ВЕЧЕРНАТА МОЛИТВА
Една вечер, след вечеря, на която били
поканени приятели, майката казала на
момиченцето си да каже молитвата и да си легне.
Момиченцето се подчинило и на колене, близо до леглото, се
опитало да се моли. След това станало и се върнало да каже
лека нощ. Майката:
- Добре ли каза молитвата?
"Не. Не мога"
„Как не можеш? Върни се веднага, за да кажеш молитвата! "
Момичето се върнало в стаята. Но след минута, ето го отново.
"И така, каза ли молитвата?"
"Но не, мамо, не мога!"
"Как? Кажи ми защо не можеш ”.
„Не мога да остана в тишина. Не мога да го чуя. Вдигате твърде
много шум ”.
Ти, когато се молиш, знаеш ли как да постигнеш външна и
вътрешна тишина, в която да останеш във връзка с твоя
Господ, който е дал живота си за теб?

22 ноември 2020

Милко Стефанов Марков

11 февруари 2021 Емилия Антонова Вайбл
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На 19 март 2021 г. (петък) от 12.00ч
на празника на Свети Йосиф
в Катедралата “Свети Павел от Кръста” - град Русе
Н. В. Пр. Монс. Анселмо Гуидо Пекорари
Титулярен Архиепископ на Популония
Апостолически Нунций в България
ще ръкоположи
Страхил Веселинов Каваленов
за Епископ на Никополския Диоцез
Съръкополагащи Епископи:
Н. В. Пр. Монс. Георги Йовчев
Епископ на Софийско-Пловдивския Диоцез
Н. В. Пр. Монс. Христо Пройков
Епископ на Софийската Епархия “Св. Йоан XXIII”
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