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На тази датата
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което до сега нищо не се знаеше. Това беше за нас голяма
радост и изненада. Монс. Ронкалли е дошъл в Русе по случай
освещаването на новопостроеното здание на католическата
девическа гимназия “Света Мария” (днес Икономически
техникум на ул. Борисова).
В онзи ден блаженият Йоан ХХІІІ се срещнал с друг “блажен”:
Евгений Босилков, който по това време беше енорииски
свещеник в катедралата и секретар на Никополския Епископ,
Дамян Теелен.
Давам ви кратка биография за блажения Йоан ХХІІІ, който е
известен в Църквата като “добрия Папа”.
Анджело Йосиф Ронкалли се роди 25 ноември 1881г в Сотто ил
Монте в област Бергамо (Италия). На 10 август 1904 беше
ръкоположен за свещеник. От 9 април 1905 беше секретар на
епископ Радини Тедески в Бергамо, до смъртта на самия
епископ, през 1914г. След много задачи, които му дадоха, на 19
март 1925 бе хиротонисан за епископ и изпратен в България
като Апостолически Нунций. Десет години изпълняваше тази
задача до 24 ноември 1934, когато го изпратиха в Турция, оттам
през 1941г в Гърция  и на 6 декември 1944г във Франция. На 12
януари 1953г е провъзгласен за кардинал. Когато на 28
декември 1953г почина монс. Агостини, Патриарх на Венеция,
монс. Ронкалли го наследява. На 9 октомври 1958г почина Папа
Пий ХІІ. Новият Конклав (събирането на кардиналите, за да
изберат нов Папа) започна на 25 октомври 1958г. След три
дена, когато се виждаше само черен пушек, от комина на
Сикстинската Капела излезе бял пушек, знак, че има нов Папа.
Беше 16.45ч на 28 октомври 1958г. Папа Йоан ХХІІІ направи
завой в Църквата със стила си и с Втори Ватикански Събор,
който той обяви.
На 3 юни 1963г. в 19,40ч Папа Йоан ХХІІІ почина.
Папа Йоан Павел ІІ го провъзгласи за блажен на 3 септември
2000г.
Ето какво е написано в онзи документ:
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При папуване (понтификат) на Негово Светейшество Папа
Пий XI, при царуване на Негово Величество Борис III цар на
българите, при управлението на Никополската епархия от
Негово Високопреосвещенство Господин Господин Дамян, в
ден 28 на месец април 1932 година се извърши освещаването на
новопостроеното здание на католическата девическа гимназия
“Света Мария” от Негово превъзходителство Господин
Господин Ангел Йосиф Ронкали архиепископ Ареополски,
папски пратеник в царство България, в присъствие на Негово
Високопреосвещенство Господин Господин Дамян Никополски
митрополит, на Негово Високопреподобие Отец Исидор, на
Негово Високопреподобие Отец Бонавентура Вербект, почетни
всеобщи архиерейски наместници, на Негово
Високопреподобие Отец Евгений Босилков, д-р по източните
църковни науки, енорист на катедралата и секретар на
митрополита, на Техните Високопреподобия Отец Вартоломей
Тошков, Павел Граурс, Леон Довал, Херман Демер, Никола
Калчев, Блажо Ларш и Емил Фроже, на Негово
Благоговейнство Петър Аров, всички енорийски свещеници, на
Техните Високопреподобия Отец Отец Фабян Кнабен, Иван
Кръстител Салватори помощници енорийски свещеници на
френския консул в град Варна Господин Милон де Пепон, на
белгийския консул в град Русе Господин Едмонд Легрен, на
Високопреподобната Госпожа Мария Дора, игуменка на
калугерките от Дева Мария Сионска, на Майка Мария Аник
директорка на пансиона, на Майка Мария Лютгардис
директорка на гимназията и на Господа Господа
Преподавателите: Майка Мария Катарина, Майка Мария
Корнелия, Майка Мария Петрюс, Майка Мария Римард, Майка
Мария Ерентрудис, Майка Мария Мерием, Майка Мария
Сесилиен, Майка Мария Инкарист, Господин Михаил Филипов,
Господин Начо Михайлов, Госпожа Невена Филипова, Госпожа
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Вера Генчева,
Госпожица Надя Тодорова, Госпожица Марийка Лазарова,
Госпожица Малта Х. Панайотова, Госпожица Петранка
Х.Панайотова, Госпожица Марийка Стефанова, Госпожица
Цветанка Маринова, Госпожица Гинка Маринова, Госпожица
Еленка Бакърджиева и на Инженера Господин Васил Гоглев,
архитект на зданието.
Сградата е построена със средствата на негово светейшество
Папа Пий XI, на Негово Високопреосвещенство Митрополит
Дамян и на други благочестиви дарители.
Училището е открито на 30 април 1897 година като отначало
започна с три класа от първоначалния курс и постепенно се
разви до сегашното си състояние:забавачница, основно,
прогимназиално, гимназиално и търговски курсове.
Обучението се води на български език и е под проверката на
Министерството на Народното просвещение.Първоначалното
училище е признато със заповед № 1170 от 9 май 1918г.,
прогимназиалното-със заповед № 1255 от 18 май 1918г., и
гимназията-със заповед № 623 от 24 февруари 1931 година.
Основното училище се ревизира редовно от окръжния и
околийските училищни инспектори, а гимназията от ревизорът
при Министерството на Народното Просвещение.

Подпис на монс. Анджело Йосиф Ронкалли и на монс. Дамян
Телеен
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10 юли 2004 Никола Роков Горанов

10 юли 2004 Петър Маринов Стефанов

04 септември 2004 Мария Йосифова Ганева

Подписи на отците, които взеха участие на освещаването на
гимназия “Света Мария”. Четвъртият от горе надолу е на бл.
Евгении Босилков.
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“За да се спаси човечеството,
трябват хора, които биха дали живота си за любовта”

Никога не можеш да сгрешиш от любов. Грях е точно липсата
на любов, тя е несъвършена или лоша любов.
Можеш да обичаш всички хора, защото да обичаш означава да
“искаш”; да искаш добро за всички с всички твои сили.
“Не мога да го гледам!” Не се притеснявай антипатията е само
инстинкт. Трябва да го погледнеш в очите, да се опиташ да
почувстваш нещо и с всички сили трябва да поискаш добро за
него.
“Имам дълбоки чувства към този човек”. Много хубаво, ще ти
бъде по-лесно да го обичаш. Но не се спирай само на чувствата.
Те трябва да те отведат в дълбочината там, където разумът
контролира, а волята решава. Докато съзнателно не приемеш
ближния си, ще си играеш с него без да му се отдадеш
истински.
Ако между две еднакви неща избереш това, към което е
прибавена награда, не казвай, че го взимаш, заради самото него.
Ако отиваш при приятеля си, защото ти е хубаво и приятно, не
казвай, че го обичаш ... ти търсиш награда.
Не казвай “Вече не я обичам”, това означава, че ти никога не си
я обичала наистина. Тогава кажи: “Не чувствам, че я обичам”.
Но когато продължаваш да обичаш този, който ти е причинил
зло, този който те е разочаровал, то тогава обичаш наистина,
защото обичаш самия него, не неговия образ, който самия ти си
изградил или сътворил или от който си искал да извлечеш
полза.
Който обича другия, приема го такъв какъвто е от самото
начало, без изисквания, какъв да бъде.
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Ако казваш: “Този е всичко за мен” и твоите мисли, чувства и
твоето време са изпълнени с него, до толкова че не можеш да
отделиш внимание и на другите, твоята любов е лоша, тя не е
истинска!
Ако казваш: “От както го обичам сърцето ми стана по-голямо”
и наистина си станал по-внимателен, готов да се притечеш на
помощ, по-достъпен за другите, тогава твоята любов е
истинска.
Любовта винаги дава живот, егоизмът винаги дава смърт.
Листото паднало от дървото, изсъхва и умира; по същия начин
човек, който не е обичан е осъден на самота и смърт. Но ако се
появи някой, който да повярва в него, да му даде доверието си,
който да му се отдаде, веднага би станал по-достъпен за всички
хора и би имал нов живот.
Да обичаш брата си, това означава тайно  и изцяло да му се
довериш, да го провокираш и да му дадеш живот.
Никога няма да събереш плод, ако не хвърлиш семена в земята.
Никога няма да родиш нов живот, ако не отдадеш своя живот.
Господи, аз нямам време

“И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате:
не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето,
защото дните са лукави. Затова недейте бива неразсъдливи, а
разпознавайте, що е воля Божия”. (Еф 5,15-17)

Излязох, Господи.
Хора излизаха от къщите.
Вървяха, бягаха, разхождаха се, връщаха се.
Колелетата бягаха.
Колите бягаха.
Улиците бягаха.
Градът бягаше.
Всички бягаха.
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Бягаха, за да не загубят време.
Бягаха, за да наваксат време, за да стигнат на време.
Довиждане, Госпожо, извинявайте, но сега нямам време.
Като се върна, сега не мога да чакам, нямам време. Завършвам
това писмо, защото нямам време. Бих искал да ти помогна, но
нямам време. Не мога да чета, да мисля, много съм уморен и
нямам време.
Бих искал да се моля, но нямам време.
Разбираш ли, Господи, нямат време!
Детето си играе и в един момент няма време ..., а после ...
Ученикът трябва да напише домашното си, но няма време ..., а
после ...
Студентът има лекции и няма време ..., а после ...
Младият човек спортува и няма време ...,  а после ...
Младоженецът има къща и трябва да я нагласи, няма време ...
после ...
Бащата има деца, но няма време ... после ...
Дядовците имат внучета, нямат време ... после ...
Те са болни, трябва да се лекуват, нямат време ... после ...
Умират ... нямат време ...
Е наистина е късно! ... те нямат повече време!

И така всички хора, бягат, заради времето, Господи!
Живеят на земята, бягайки,
бързат затрупани  и притеснени.
И никога няма да успеят, защото  нямат време.
Въпреки всичките си усилия липсва им време,
много време не им достига.
Господи, сигурно си сгрешил, когато си отброявал и
разпределял времето.
Има някаква грешка.
Часовете са къси, дните са малки, животът е кратък.
Господи, Ти, Който си извън времето, се усмихваш, гледайки
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как се борим с времето.
Но знаеш какво правиш.
Не грешиш, определяйки времето на хората.
На всекиго даваш време, достатъчно да извърши това, което Ти
искаш да  направи.
Но не трябва да губим време, не трябва да пропиляваме
времето, не трябва да убиваме времето. Времето е Твоя дар.
Дарът, който не можем да вземем на заем и да го продължим.

Господи, аз имам време.
Имам цял един мой час.
Часът, който Ти ми даваш.
Годините на моя живот.
Дните на моя живот.
Дните на моите години.
Всичко това е мое.
Часовете на моите дни.
На мен принадлежи да ги изпълня с тишина и спокойствие.
Но трябва да ги изпълня до край.
Да ги поднеса на Теб, а тази вода без никакъв вкус,
Ти да я промениш в хубаво вино, както в Кана Галилейска.
Господи, не искам, да Те моля днес за време
за това или за онова.
Моля Те за благодатта да знам как да използвам времето,
което Ти си ми дал и да направя в него това,
което Ти искаш от мен да направя.

Сестра Йола
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От малка имах огромно желание да стана
Сестра.

След трудно и продължително търсене най-накрая разбрах, че
Господ ме повика и ме избра да бъда Сестра Пасионистка,
тогава с радост, ентусиазъм и надежда произнесох моето “Да”!
От тогава са минали вече 25 години.
25 години на благодат, на благословения, на любов и на
милосърдие!
Въпреки моите слабости, Той верният, е имал доверие в мен и
завинаги е останал в мен. Винаги в трудни и в хубави моменти
ми е давал Своята Светлина, и Своята Сила, за да Го “занеса”
при хората, които Самият -Той ме накара да срещна и тези
които срещам и днес, и тези, които ми повери.
Даде ми Своята Майка, та като нея и аз да мога да кажа “Да”-
на волята на Бога. Моят отговор на Неговия зов ме е накарал да
Го последвам и тук в България, където в тази Мисия, съм
повикана да свидетелствам за Него.
Чувствам нужда, че моят дълг е да покажа пред Него моята
признателност, за Званието, което ми е подарил, за моето
семейство, за хората, които съм срещнала, за моите Началнички
и за всички Сестри Пасионистки, за Свещениците, които ми
дадоха и дават прошката на Бога и Тялото на Исус Христос.
Благодаря за доброто, което съм получила.
Как да Ти благодаря, Господи, за тези 25 години, които
изживях с Тебе, за Тебе и в Тебе!
Сигурна съм, че няма друга по-голяма любов от Тебе!
Заедно с Дева Мария, с радост, с любов, с целия мой живот Ти
поднасям отново моето “Да”!

Сестра Санта
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11.09.2004г. Събота деветдесет години сестрите
Бенедиктинки празнуват своето присъствие, тук в България.
Това беше поводът да присъстваме ние, католическата общност
от енорията гр.Русе, които бяхме поканени от сестрите в Царев
Брод край гр. Шумен. С голямо удоволствиеприехме поканата
за присъстване на това мило тържество.
На 11.09 в 7 часа потеглихме за Царев брод с автобуса, водени
от нашия енорийски свещеник О.Валтер и С.Терезита. Както
винаги, при такива пътувания, о.Валтер ни благослови,
прочетохме кратка молитва и не след дълго се озовахме в Царев
Брод.
Слизайки от автобуса, ние бяхме посрещнати любезно от
сестрите с “добре дошли” и се втурнахме за разглеждаме двора.
Голямо беше възхищението ни от реда и красотата на цветята,
от хигената която се забелязваше на всякъде.
В 11ч. Започна светата литургия, която се водеше от Монс.
Петко Христов, придружен от свещениците: О.Валтер,
О.Йосиф Минчев и двама от южната епархия. Хорът при
църквата изпълни много хубави песни и накрая завърши с
“Христос победи”. След литургията гледахме филм за
цялостната дейност на сестрите Бенедиктинки от 1914г до
2004г. Първо са се установили в Царев Брод след което, по
късно откриват общности в с.Бардарски Геран и в
с.Драгомирово.
Празникът завърши с богат обед за всички гости и културно-
музикална, танцова програма.
Благодарим на сестрите и на целия колектив който се е трудил
да създаде удоволствието да присъстваме на този голям
юбилей! Към 16ч. Русенската група си взе довиждане със
сестрите от Царев Брод и потеглихме за гр.Русе.
Така завърши този хубав слънчев ден!

Геновева Минева
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Могъщият крал Казимир решил да остави един
знак за своята щедрост, издигайки една

грандиозна Катедрала в центъра на града. Поради това, че
стъпката за осъществяване била негова и само негова, издал
един декрет, според който никой не би могъл да се включи
безплатно в построяването, иначе го очаквала смърт.
“Това е мое дело и само мое дело!” – провъзгласил кралят.

Постройката се издигнала прекрасна и великолепна.
Работниците на краля работели на убийствени смени.
Животните също работели неуморно, воловете и конете,
използвани като транспорт, били изтощени с хлътнали
хълбоци. Кралят поискал да изваят една голяма паметна плоча
от мрамор, за да я поставят върху фасадата на Катедралата:
“издигната в прослава на Бог, като дело на крал Казимир”.
Постройката била облицована изцяло с розетки.
В деня на освещаването на Катедралата, кралят пристигнал на
чело на кортежа от сановници. Един копринен плащ покривал
паметната плоча. Когато площадът се изпълнил с празнуващи
хора, пред Кардинала и свещениците, готови да я благословят,
кралят направил знак да смъкнат покривалото от паметната
плоча. Един шепот на възхищение преминал през тълпата,
докато кралят останал позеленял от гняв. Върху плочата с
големи златни букви се четяло: “издигната в прослава на Бог,
като дело на крал Казимир и Тереза”. Разярен кралят поискал
да се заличи натрапеното име. Но то всяка сутрин се появявало
отново. Тогава кралят поискал да намерят тази Тереза.
Довели пред него една жена облечена в скромни дрехи, която
треперейки си признала, че една вечер, връщайки се от полето,
видяла изтощените коне и скришно им дала малко зоб.
Крал Казимир проумял, че неговото желание било безумно и
високомерно. Самият Господ бе написал върху плочата името
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на скромната жена с голямо сърце. И това име е там, още и днес
след хиляди години.

Един скромен жест на щедрост, понякога в очите на Бог
изглежда повече от големите дела.

Помисли!
Сестра Терезита

Всяка верига е съставена от много звена, които
са свързани едно с друго. В нашата енория се

организира инициатива, наречена “Веригата на Броеницата”.
Добре е тази верига на Броеницата да бъде постоянна молитва в
нашата енория. По този начин всеки ден със сигурност ще има
поне един енорияш, който се моли за нашата русенска общност,
за всеки член от нея.
Онзи, който решава да бъде “звено” от тази верига, трябва да
обещае да моли постоянно Броеницата според намеренията на
енорията в деня на месеца, който той реши. За онези, които са
избрали да се молят на 31 всеки месец, когато месецът има само
30 дена, ще молят броеницата на 30 (през месец февруари- на
28 или на 29).
Надявам се, че с времето все повече хора ще се включват в тази
инициатива.
Нека тази верига да бъде начин да се чустваме още по-силно
свързани чрез Блажената Дева Мария с Бог и помежду си !
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Призивът на Папата обедини младежите от
Никополска епархия

Младежите от всички енории на Северна България се събраха
заедно на духовни упражнения в Кайлъка, близо до
Плевен.Обединени от мотото на предстоящата международна
младежка среща в Кьолн “Елате и вижте”, прекараха дните от
03. до 07.08. в утвърждаване и укрепване на вярата си.
Там беше и русенската група от осем деца заедно с енорийския
свещеник Отец Валтер и Сестра Йола.
Програмата включваше вскидневни утринни и вечерни
молитви, литургии и кръстен път – докосвайки се до
страданието на Исус, младежите го чувсваха близо до себе си.
Но най-съществената част от духовните упражнения
представляваха конференциите. За това какво е призванието ни
и как да разберем,че Исус ни зове, говори монс.Христо
Пройков, като лекцията се проведе под патронажа на нашия
епископ Петко.Отец Петър, салезианин от Казанлък, разказа
голяма част от личния си опит по въпроса как да бъдем
свидетели на Христос. По проблема за мисията ни като
християни говори Отец Димитър от Хисаря. На тема
милосърдие и любов беше лекцията на изпълнителния директор
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на “Каритас”-Русе Стефан Марков той разяснявайки
теологията, значението и дейността на организацията, накара
младежите да се замислят върху своето участие в
благотворителността.
След всяка конференция следваше работа по групи,където
младежи от различни градове и села се събираха заедно да
разсъждават върху поставените въпроси.
По време на духовните упражнения се проведоха и семинари,
водени от свещениците. Те разглеждаха наистина актуални
теми, вълнуващи младите днес – медии и музика, двойки и
брак, алкохол...Основната цел беше изясняване на
християнското отношение и подход към тези проблеми. Защото
само по този начин младите хора могат да намерят мястото си в
реалния свят без да се отказват от добродетелите си.
Всяка вечер завършваше със забавна програма, подготвена от
различните енории. Най-общо тя включваше танци, игри и едно
театрално изпълнение. Русенските младежи, начело със Сестра
Йола, бяха подготвили изненада – новосформиран хор на
пасинистите, включващ всички свещеници от ордена, които
заедно изпълниха известни италиански песни.
За съжаление времето изтече бързо и младежите трябваше да се
разделят до следващата година..., но до тогава те ще носят в
сърцето си приятния спомен и обновената си вяра.

Галимира Маркова
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21 юни 2004г: започва събарянето 28 юни: седмица по-късно...

7 юли: няма повече къща 26 юли: слагат се лините

27 юли: първата копка... … благославят се работниците...
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10 август:
излива се
цимента
до
църквата

6 автуст: слагат куфражите… и започват да копаят

02 септември:
завършва се
водопроводен
канал

14 септември:
завършва се
арматура в
основите

16 септември: излива се
първата плоча!

Благодарим на Бога!
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С нетърпение очаквах заминаването ни за
Царев Брод. Ние малките трябваше да заминем

на 4 юни. Събудих се много рано, скочих от леглото и бързо се
облякох. Пътувахме чудесно. В манастира има голяма градина
и поляна за игри. Мартин, Мариела, Тони, Дени, Радостин,
Вероника, Гошо, Калинка, Габриела и аз Валентин играхме
задружно и много, много се смяхме. Дойде време за литургия.
Всички деца бяхме заедно, както в игрите така и в молитвата.
Поздравихме с песни сестра Квирина, тя имаше празник-имен
ден. След вечеря тя ни почерпи със сладолед а сестрите
донесоха пресни ягоди. О, толкова беше вкусно!
Дойде време за сън-колко е хубаво да се спи в манастира.
Сутринта се събрахме на закуска. С.Йола, О.Валтер и
родителите бяха сервирали и ни очакваха. Започнахме деня с
молитва. Продължихме с игри и много смях. На обяд отидохме
в Църква, където молихме броеница и имахме литургия.
О.Валтер специално ни говори и обяснява какво е добро и зло.
Неусетно дойде време за отпътуване, заваля дъжд, но вече
нямаше значение, ние пътувахме за вкъщи. Както големите
казват-Бог си знае работата! Наистина това бяха два
незабравими дни. Ние играхме, пяхме, рисувахме и се молихме
заедно. Беше много весело в Царев Брод!

Валентин
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Група деца от втори и трети клас, които
изучавахме катехизис бяхме на тридневен лагер

школа. Организиран както винаги от О.Валтер и С.Йола.
За Царев Брод тръгнахме на 1 юни в 8.30 часа. Сутринта с
микробуса. След като пристигнахме разтоварихме багажа и се
настанихме по стаите. Оправихме си багажа и излязохме да
поиграем. Дойде време да обядваме, наобядвахме се,
отсервирахме и излязохме да играем. С.Йола и О.Валтер
организираха състезателни игри. След игрите проведохме
катехизис. Навечеряхме се и продължихме да се забавляваме.
Легнахме си щастливи и весели. Сутринта се събудихме бодри
и шастливи. Момчетата не знаехме каква изненада са ни
подготвили. Закусихме и потеглихме за Варна. Посетихме
делфинариума. Разгледахме го. Впечатлиха ме високите
скокове на делфините. Те скачаха като весели и щастливи деца.
Гледахме много демонстрации. Тръгнахме от делфинариума и
отидохме да разгледаме морето. Разходихме се по брега и
изядохме по един сладолед. След това отидохме на църква
молихме броеница и литургия. След литургия се разходихме и
потеглихме обратно за Царев Брод. Вечерта вечеряхме и пак
продължихме с веселите и забавни игри. Трети юни беше
последния ден на нашето пребиваване. След закуска
направихме катехизис. Прибрахме се по стаите и си
приготвихме багажа за тръгване. Наобядвахме се,
поиграхме.Натоварихме багажа на микробуса. Няма да
забравим тези прекрасни дни. Всички се върнахме щастливи.
Искрено сме благодарни на добрината и търпението на
О.Валтер, С.Йола и на леля Ирена за незабравимите дни в
Царев Брод.

Десислава и Симеон
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Св. Павел от Кръста

Не забравяйте че:

тази година заедно ще празнуваме

тържеството на нашата енория

неделя 17 октомври 2004 в 11.00 ч.

На сещия ден нашия епископ монс. Петко

Христов ще открие своята пасторална

визита по енориите на нашата епархия.


