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Благодаря Глауко, това са думите които
всеки един от нас, каза в момента, в който
разбра за смъртта на бащата на Отец Валтер.
Всички имахме възможността да се
запознаем с Него и със съпругата му по време
на техния престой през 2003 год. – тук в Русе.
Още са живи думите, които ни каза преди да се върне в Италия.
Останахме много впечатлени от отдадеността и любовта му
към църквата. Обеща, че ще се моли за нас и ни повери своя
син, тоест Отец Валтер. Как бихме могли да забравим това?
Неговата молитва стана и дейност, беше загрижен за мисията в
България и желаеше да види растежа й. Днес ние му
благодарим за това и вярваме, че от небето ще се застъпва за
всеки един от нас.
Усмивката му запечатана дълбоко в нашите сърца ще
придружава целия ни живот. С нея той изостави този свят, за да
се роди за вечен живот с Христа и в Христа.
Четири месеци на безнадежна болест преживя в съгласие с
Божията воля, участвайки ежедневно в светата Евхаристия и
приемайки тялото Христово, което му вдъхваше мир и
спокойствие. В съзнание получи на 28 декември 2005г.
Тайнството елей на болните и светото причастие, което сам
пожела. Същата вечер заедно със съпругата си, роднини и
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енорийския свещеник моли със затворени очи броеницата и
вечерната молитва.
Бог Отец му отвори небесните порти на рая в ранна сутрин към
пет часа, беше 29 декември 2005г. Така умират повече
светците, така се раждат в сеното на Отца праведниците.
В същия ден тялото на бащата на О.Валтер беше изложено в
църквата, за да се даде възможност на много хора да се
сбогуват с него и да се молят за него. Беше познат и обичан от
много хора и затова дългото шествие продължило до късно
дори до следващия ден след обед, докато не беше отправена
Евхаристията с ритуала за погребение в 15.00ч.
На 30 декември 2005г, празник на Светото Семейство, сигурно
не случайно, в 15.00 часа църквата бе препълнена с множество
народ молещо се за душата на Глауко. Двайсетте и шессте
свещеници, които отслужиха тази Евхаристия с голяма
благодарност и вълнение говориха и благодариха на Бога за
дара на Глауко. Казах не случайно беше празник на Светото
Семейство, Глауко беше глава на едно наистина християнско
семейство, успя да създаде една домашна църква.
В онзи ден заедно с О.Валтер и неговото семейство бяхме там и
ние, за да изкажем нашата благодарност, всички бяхме там за
да се молим и да плачем заедно. Но нашите сълзи бяха
изпълнени с надеждата да се срещнем един ден в рая и заедно
да съзерцаваме Божието лице.
Не можейки да присъстваме лично там, изразихме нашата
съпричастност с тези малки редове:
“Скъпи Отец Валтер,
Уважаеми опечалени братя и сестри,
От мое име и от името на Свещениците, Сестрите и верните от
Dioecesis Nicopolis ad Istrum, Ви поднасям нашите най-искрени
съболезнования към тебе Отче, към твоята майка, към твоя
брат, към твоите сестри, и към всички ваши опечалени близки,
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поради тежката загуба на вашия скъп баща, съпруг и близък.
Загубата на близък човек е винаги едно неприятно
изживяване, но нали остава добрия спомен и задължението,
произтичащо от вярата да се молим за душите на тези, които
изпращаме от този свят с надеждата един ден да се съберем
отново заедно в Небесното Царство. Това е най-голямата ни
утеха, която ни дава сам нашият Господ Исус Христос!
За покойния наш брат Горра Глауко, казвам: вечен
покой, дай му Господи и вечната светлина да го озари! Нека
почива в мир! Амин!
Бог да го прости!
А на вас опечалените - Господ да бъде с вас, да ви подкрепи и
утеши в добротата Си.
+ Petko Christov
Vescovo Nicopolitano
“Скъпа в очите на Бога, смъртта на праведните”.
Скъпа Госпожо Марчелла и опечалено семейство,
В този момент е толкова трудно да намерим точните думи, с
които да успокоим душите Ви в болката която изпитвате след
загубата на един толкова скъп и обичан “Дон Глауко”.
Приятно ни е да си спомним за него с този израз с който
се обръщахме към него заради неговата голяма душевна
доброта, заради неговата готовност да се притече на помощ на
всеки.
Нашата общност загуби наистина един голям благодетел,
един искрен приятел и един “истински мисионер”.
Сигурни сме, че с неговото отпътуване от тази земя, остави
една дълбока празнота, но тя е начало на едно покровителство
по съвършено и безкрайно за вас близките и за нас
мисионерките.
Виждаме го вече в любящата прегръдка на Отца в
очакване да получи своето възнаграждение за неуморните си
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усилия в своя труд. Нека нашата любов и нашата
признателност се обединят в братската молитва за него, за теб
Марчелла, за теб О.Валтер и за всички опечалени близки.
С дълбока обич
С.Терзита, С.Санта, С.Йола, С.Франческа”
“Скъпи Отец Валтер, приемете нашите най-искренни
съболезнования по повод смъртта на Вашия баща. Съпръчастни
към вашата болка, ние свеждаме глави пред светлата му памет.
Добрите хора умират само тук, на земята, а живеят във
вечността, облечени в Божията любов. Нашият Бог, велик и
милосърден, се погрижи безсмъртните ни души да обитават
неговите небесни вселения, чрез страданието и изкупителната
кръв на Неговият единствен Син.
Ето защо, водени от това упование, ние се молим за
душата на нашия брат Глауко Горра, Вашият баща, Господ да
му открие пътя към вечния живот и той да се представи с
доверие пред Неговото лице.
Вашите енориаши”
“Многоуважаемо семейство Горра,
печалната вест за кончината на вашият съпруг, татко и дядо,
съкруши и нас католиците от гр. Русе. Ние имахме добрата
възможност да се запознаем и да общуваме с него. Още носим
примера, че, този който прави нещата с любов и
пожертвование, върши Божие дело. Животът на истинския
християнин - неговият живот, е бил събитие, което освен тук на
земята има корени и на небето.
Скъпи Отец Валтер, Вашият татко е пратен и подпомогнат
от Бога, за да даде достоен пример на своите деца. Сега, когато
душата му вече е изминала земния си път, тя пак ще дарява
своя опит от Божествения план предвиден за нея.
Уважаемо семейство, приемете нашите съболезнования!
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Молим се заедно с Вас душата му завинаги да намери покой в
безкрайното море на мира, който е Бог!”
От членовете на пасторалния съвет
на храма "Свети Павел от Кръста"гр. Русе

Скъпи отец Валтер,
Изразяваме нашите най-искрени съболезнования към теб и към
твоите близки за смъртта на твоя прекрасен баща, който, освен
всичко друго, е оставил частица от себе си в нашия далечен
град Русе.
Всички ние се молим за душата му.
От екипа
на Каритас Русе
В събота 31 декември 2005г. Получихме и отговор от нашия
енорийски свещеник О.Валтер, когото продължаваме да
придружаваме с нашите молитви.
“ Скъпи енорияши,
Бих искал да бъда с вас, за да благодарим заедно на Бога за
изминалата 2005г. И да започнем новата в името на нашия
Господ Исус Христос. Всичко беше планирано и подготвено, за
да се радваме. Обаче нашите планове понякога не са плановете
на Бога. И така той пожела да извика при Себе си баща ми за да
празнува не 2006г. Но за да празнува с Него вечен живот.
Благодаря на Бога, че е подарил на мене и на моето семейство
“татко”, който ни е възпитал да живеем в християнската вяра и
да обичаме Бог с цялото си сърце. До последния миг ни научи
да живеем с достойнството на Божии чеда, дори и в болестта и
в страданието. И в последния ден, когато вече беше готов да
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остави този живот, пожела да приеме в себе си светото тяло на
Исус и да получи тайнството елей на болните.
Никога не е пропускал всекидневна Евхаристия (поне по
телевизията) и всеки ден до последния си ден е приемал
светото причастие. На Коледа сутринта, за последен път отиде
със свойта количка в църквата, за да вземе участие в
тържеството Рождение Христово. Сега с Исус празнува вечния
живот.
Много е обичал България и особено Русе, носеше в себе
си хубави спомени за Вас, от времето, когато е бил между вас
преди две години.
Лично аз ви благодаря за вашата близост до мене и до моето
семейство в този момент.
Ще остана още малко време до моята майка преди да се
върна при вас. Пожелавам Ви една щастлива нова година, в
която нашата вяра и любов в Бога да станат все по-големи.
Носейки всеки от вас в моето сърце, ви поздравявам в Христа.”
О.Валтер
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Още в края на ноември, когато започна
предколедното време, в сърцата ни започна да
се ражда една надежда, едно светло очакване,
както всяка година. Брояхме дните до 24
декември в молитви, обожаване и пости,
защото наближаваше най-големият християнски празник,
раждането на детенцето Исус.
Всеки, дори и децата, си поставихме по една или повече задачи,
които да изпълним, за да посрещнем по-достойно това събитие.
И ето, на 24 декември в 23 часа, хванахме децата си за ръце
прекрачихме прага на църквата с дълбоко вълнение.
Литургията беше повече от празнична, всичко наоколо
блестеше, на елхата грееше коледната звезда, която изгрявайки
над Витлеем завинаги донесе мира и надеждата.
Рождественските песни, молитви и усмивки показаха каква
радост носеше в сърцата на възрастните и особено на децата
това събитие. Точно в 24 часа О.Валтер каза дългоочаваните
думи: “Честито Рождество Христово”, тъй както ангелът бе
казал на пастирите "Не бойте се, днес ви се роди Спасител,
който е Христос Господ" (Лк. 2,1-14). Всички се изредихме да
целунем Младенеца, а после излязохме със свещ в ръка, за да
отидем при красивата Витлеемска пещера и изписахме със
запалените свещички думата "мир".
На 25 декември Литургията удостои с вниманието си
монсиньор Петко Христов. Той разказа за началото, когато
"Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и
истина, и ние видяхме славата му." (Йо 1,1-18).
Накрая всички деца, които изучават катехизис изнесоха
концерт, пяха, свириха и казваха весели коледни стихчета, за
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което разбира се получиха подаръци. Поздравиха ни и
хористите от православната църква "Св.Николай".
На следващия ден, денят на Свети Стефан първомъченик,
отново цареше празнична атмосфера, защото вече бяхме едно с
Божия син, с Когото Бог ни изпрати духа си, който ни казва, че
вече не сме роби, а Негови синове и наследници. Хорът към
катедралния храм изпълни чудесен концерт от творби за орган
и прекрасни песни.
Бог ни даде своя мир, който трябва да пазим, да се стремим да
бъдем в мир със самите себе си, с хората около нас, защото
Христос дойде с мир.
Нека светостта и светлината на тези празници да останат в
сърцата ни през цялата година, да ни правят по-добри, посъстрадателни, да обичаме ближния си, да не ни напускат
вярата и надеждата, а любовта, онази силна любов, която
малкият Исус ни дари, да ни води напред, за да заслужим
Божията благодат.
И ние децата, които толкова обичаме това малко детенце Исус
да растем със силна вяра, да се учим от Него, да вървим по
стъпките му, хванати за ръцете на свойте родители, за да се
радваме на мира и светлината, които творят само добро.
Да обичаме винаги Исус, както през тези празнични дни, за да
живеем с радост в Божията Благодат.
Флорентина и Тони
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От дълги години Католическата църква има
свой хор, който активно е участвал в
честванията на по-големите наши празници.
Много години диригент беше нашият съгражданин и
изключително добър човек Борис Ковачев, който не щадеше
своето здраве и време за доброто на нашаият хор и Църква.
След неговото оттегляне поради здравословни причини за
известно време хора беше воден от няколко диригента, които
не успяха да придадат цялостен облик и изяви на хора.
Тази несигурност в дейността на хора доведе нашият свещеник
о.Валтер до идеята отново да се положат основите на един
стабилно изграден хоров колектив. През есента на 2004г. той
призова енорияшите желаещи да пеят, да се запишат и да бъде
възстановен нашият хор. И така през месец февруари 2005г.
една неделя, след служба всички желаещи останахме и
избирайки си диригент сложихме новото начало.
Първата изява за която се подготвихме под ръководството на
новият диригент Даринка Калапиш беше Великденското
тържество на храм “Св.Николай”, където бяхме много мило
посрещнати от енорияшите и о.Стефан. Последваха
тържеството послучай деня на “Св.Св.Кирил и Методий”,
където пяхме заедно с православния хор на църквата
“Св.Николай” и Празника на нашата Енория.
Въпреки трудностите по намиране на място и време за
репетиции, успяхме да зарадваме всички Вас с Коледният
концерт, в който изпълнихме световноизвестни хорови песни и
композиции за орган, в изпълнение на хора и органиста Митко
Караджов, който от 53г. неотлъчно е корепититор и органист на
храма. Благодарение на всеотдайността на хористите и труда,
който положиха имахме един великолепен едночасов концерт.
Благодаря на всички хористи за положените усилия и труд за
осъществяването на тази добра идея и на всички Вас, че
оценихте нашите усилия и желание да Ви създадем празнично
настроение.
Тотка Иванова
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Чрез тази статия бихме искали да
разясним малко темата и становището
на Църквата за евтаназията, отностелна
тема, която ние разглеждаме под името “достойнството на
смъртта” или “хуманизирането на смъртта”. Два са
аспектите свързани с грижата за умиращия, които са
свързани помежду си, но не са едни и същи. Църквата осъжда
евтаназията, защото е разглеждана като предварително
убийство, дори и това да бъде милосърдие към умиращия.
“Православието е против евтаназията, защото в нея то
припознава убийство и самоубийство.
Еклисиаст казва, че: “..има време да се родиш и време да
умреш”(Екл. 3:4). И наистина всичко, което се случва с нас в
този промеждутък, е важно и уникално.
Ние свещениците ставаме свидетели на началото на живота на
човека т.е, когато донесат бебенцето в храма и самият му край
трагедията на смъртта. В един седален, който се пее в петък
срещу Неделя Вая (Връбница), е наречена “всеядица смърт”. Тя
е влязла в света, разрушава всичките ни дела и е последния
критерий в нашия живот. Това е трагедията на човека, през
всички епохи, но за наша радост тя вече е победена и може да
се избегне. Как? Единствено чрез Църквата!
Най - страшното обаче е, че много хора, които сега избягват
биологичната смърт ще са мъртви във вечността, но има други,
които в тежка болест и отчаяние избират и биологичната и
вечната смърт в комплект. Самият термин Евтаназия се
припознава с правото на тъй наречената “достойна” или “добра
смърт”.Накратко в самия акт на евтаназията се избира времето
и начина на убийството и самоубийството, а 99% от хората
прибягващи до евтаназия са обладани от отчаянието и ужасът
на бъдещите мъки съпровождащи неизлечимата им болест.
Проблемът със страданието е много сложен и ние християните
10

трябва да ангажираме всичките си сили и любов да обгрижване
болните и да разясняваме смисълът на всичко това. От друга
страна обаче, самото страдание е много полезно за нас и ни
показва, че сме напълно зависими от неизчерпаемата Божия
любов и милост. То съсредоточава вниманието ни върху
нашата слабост и уязвимост и върху Бога като единствен
източник на милост, благодат, живот и изцеление.
Изкушението да посегнем към евтаназията (или обикновеното
самоубийство) наистина е голямо и не трябва да не осъждаме
хората и близките им, а да се молим за тях, защото те най много имат нужда от нашата молитва. Много е трудно, но не
трябва да допускаме наши близки да си отиват от този свят
сами. Сега много хора умират в болницата, заради клиничните
пътеки и когато дойдат техните близки задават един и същи
въпрос: “Какви бяха последните му думи?”
Замислете се върху това! Страшно е, че тоя човек си отишъл от
този свят слушайки Шоуто на Слави, някой сапунен сериал или
захвърлен на едно легло в мрака.
От 4 години служа в Русенската болница и се срещам с хора,
които по различен начин приемат смъртта. Тези които възлагат
надеждата си в Бога, преодоляват всички болки и ужаси в
процеса на умиране.
Няма да забравя никога една жена на име Елисавета, която
имаше рак на стомаха. За жалост тя беше абсолютно сама, а
лекарите говориха за мъчителна смърт, поради многото
метастази. Беше вечерта към 20 часа, когато я посетихме и
дадохме св. Причастие, големите и сини очи бяха пълни със
сълзи и в цялата й ужасяваща самота Христос беше с нея. На
другия ден, когато отидох разбрах, че е починала, а сестрата ми
зададе въпросът какво толкова им даваме, че те си отиват така
спокойни?
В моята енория имаше един много добър човек на име
Димитър, който страдаше от външни тумори, с една дума
изгниваше жив. Накрая не приемаше дори приятелите и
близките си, а за мен не можеше да става и дума. Този човек се
обеси в плевнята си. Бях потресен когато разбрах, че той бе
изчислил до сантиметри дължината на въжето, краката му
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висяха на 5 см от земята. Толкова целенасочено беше всичко,
дано Всемилосърдния Бог му прости!
Ето вижте два случая на страдание осмислени по различен
начин. Аз съм сигурен, че евтаназията и самоубийството е вик
за помощ, но за жалост той е лишен от нашият отговор и
съпричастие.
Преди 20 дни почина едно детенце на име Преслава на 6
месеца, което кръстихме в интензивното отделение То бе
родено с увреждания и процесът на умиране се очертаваше
крайно болезнен. Нямаше жлъчни пътища. Представете си тази
майка, която всеки ден умираше с рожбата си според човешката
логика на евтаназията да избере да убие своето дете, което
макар и в болки се усмихваше когато чуеше гласът й или
усетеше милувката й. Болката на майката беше толкова голяма,
че накрая остави Преслава на грижите в “Дом майка и дете”,
като денем стоеше там, а нощем се прибираше. Последният ден
когато го посетила, детенцето гукало и се усмихвало вгледано в
лицето й. Вечерта получило кръвоизлив от нослето и като
птиченце хвръкнало към Царството Божие облечено в
нетленната дреха на кръщението и нахранено с Небесния Хляб.
Там ще чака майка си.
Познавам и една жена на име Марияна, която е болна от
множествена склероза и вече е в много тежка форма. Все още
се бори с отчаянието и болестта. Преди 8 години разбрала, че е
бременна. Всички лекари са били единодушни, че тя трябва да
направи аборт, защото има риск за живота й, а и ако роди
нормално склерозата може да се развие много бързо, а краят на
тази болест е наистина е ужасяващ. Представете си силата на
тази жена. Сега тя бавно гасне и се бори за всяка секунда
живот, за да обича и усеща детето и съпруга си. Тя има толкова
силна вяра, че е готова с търпение да се изправи пред ужасите
на болестта и смъртта. Казвала ми е колко често сънува че бяга.
Ами това е, трябва да сме заедно в мъката и тя ще е попоносима, останалото е отчаяние и не трябва да го приемаме в
Парламента чрез закони като нещо нормално. Грехът не е нещо
нормално!”
О. Добромир
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ПОГЛЕД В НЕБЕТО
На 27 ноември 1936 год.,сестра Фаустина
можеше да наблюдава небесното великолепие
в едно неизмеримо по своето щастие видение.
За това тя пише в своя дневник следното:
"Днес бях с духа си в небето и наблюдавах
непонятната красота и щастие, което ни
очаква след смъртта. Аз видях как всички
творения отдаваха неотклонно чест и слава на Бога. Аз видях,
колко голямо е щастието в Бога, което се излива върху
всичките творения, като ги изпълва с едно безкрайно
блаженство и как цялата тази слава и чест от щастливите се
връща пак към извора. Те се потапят в дълбочините на Бога,
размишлявайки върху вътрешния живот на Бог Отец Син и
Свети Дух, които обаче не могат никога нито да разберат, нито
да пролучат отговор. Този извор на щастие е по своята същност
винаги един и същ и все пак извират все по-нови и нови
радости и блаженства и се изливат върху всички творения. Сега
мога да разбера Свети Павел, който казва: „Никое око не е
видяло, никое ухо не е чуло, в никое човешко сърце не е
достигнало, това което Бог е приготвил за онези които Го
обичат”. И Бог
ми даде да позная, какво има за Него безкрайна стойност, това е
Любовта към Него. Любов, любов и пак любов. Един,
единствен акт на чиста любов към Бога е по стойностен,
несравним с нищо друго. С каква непонятна доброта описва Бог
душата, която чистосърдечно Го обича. Щастливи са душите,
които още тук на земята имат Неговото Благоволение, това са
малките, унизените и смирените души. Голямото величие на
Бога, което познах бива възвеличавано от всички, които са в
небето (рая), в зависимост от степента на милосърдие и от
редовете по звание, по които те са подредени. Когато видях
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това могъщество и величие на Бога душата ми не бе пронизана
нито от уплаха, нито от страх, напротив душата ми се изпълни с
едно спокойствие, с един вътрешен мир и любов.
Колкото повече опознавам могъществото на Бога, толкова побезкрайна е моята радост, че Бог е такъв и че аз съм толкова
малка и нищожна. Именно за това, Бог ме носи на ръцете Си и
ме притиска към Божественото Си Сърце.
О, мой Боже, колко ми е мъчно за хората, които не вярват във
вечния живот. Аз се моля така много за тях, та да могат и те
един ден да усетят лъча на безкрайното Ти Милосърдие и да
бъдат потопени в бащината Ти любов.
ОБОЖАВАНЕ НА МИЛОСЪРДИЕТО НА БОГА
Мисията на сестра Фаустина се състои във вспецялостното и, и
безгранично отдаване на делото за разпространяване,
разясняване и обожаване на безкрайното Милосърдие на Бога.
И то така да се задълбочи, че да може да каже: О,мой Боже, Ти,
който си същността на моята любов, аз първа разбирам,че
моята мисия ще започне едва след смъртта. И Исус
потвърждава това, като казва: „Твоята мисия е да покажеш едно
безкрайно доверие и упование в Моята Доброта и Аз ще ти дам
всичко от каквото се нуждаеш. Аз оставам като длъжник за
проявеното ти упование: ако твоето упование е голямо, Моята
щедрост ще бъде безмерна...затова запиши точно и с голяма
грижовност, условията, които изисква Моето Милосърдие:
♦ Обожаване на картината с Милосърдния Исус (където от
Сърцето на Исус, излизат два снопа лъчи представлявайки кръв
и вода)
♦ Въвеждане на празника на Божието Милосърдие (първата
неделя след Великден) с предшестваща го Деветница
(започваща от велики петък)
♦ Броеницата на Милосърдието на Бога.
♦ Основаване на ордена на Божието Милосърдие.
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ЧУДОТВОРНАТА КАРТИНА НА МИЛОСЪРДНИЯ ИСУС
Сестра Фаустина пише: „Това се случи през първата неделя на
постите, на 22 февруари 1931 год. в Плоцк. Вечерта, когато се
прибрах в моята стая, видях Исус в бяла дреха, едната ръка
беше издигнал за благослов, а другата почиваше на гърдите Му.
Неговата дреха, беше леко отворена в областта на сърцето,
откъдето излизаха два снопа лъчи, единият беше червен, а
другият бял. Аз мълчах и съзерцавах Господа. Моята душа
беше изпълнена с боязън, но също и с голяма радост. Малко
след това Исус ми каза: „Нарисувай една картина, така както
Ме виждаш и напиши отдолу: „Исусе, уповавам се на Тебе!” Аз
желая, картината да бъде обожавана най-напред във Вашата
Църква и после в целия свят. На онези, които обожават тази
картина обещавам, че няма да бъдат изгубени. Аз им обещавам
победа над врага, както в живота така и на смъртния им час. Аз
лично ще ги защитавам, както собствената Си чест. „Къщите, а
даже и градовете в които се обожава тази картина ще бъдат
пазени и закриляни от Мен”.
По-късно в гр. Вилнюс през 1934 година, по настояване на
изповедника си, сестра Фаустина запитва за значението на
двата лъча. И тогава чува вътрешния глас, който й казва:
„Двата снопа лъчи означават Кръв и Вода. Белият е Водата,
която пречиства душата, а червеният е Кръвта, която дава
живот на душата...Тези два снопа лъчи бликнаха от
дълбочината на Моето Милосърдие още тогава, когато висейки
на Кръста, прободоха Сърцето Ми с копието. Те закрилят
душите от Гнева на Моя Отец. Щастлив е този, който живее
под сянката им защото ръката на Божията Справедливост
(божият съд) няма да ги засегне...човечеството няма да намери
нито спокойствие, нито мир, докато не се обърне с пълно
доверие към Моето Милосърдие. Проповядвай навсякъде, че
най-голямото качество на Бога е Неговото Милосърдие”.
Сестра Йола
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Както всички сме убедени, че светостта е
нормално състояние на благоволението и
неизбежно светците трябва да бъдат
необикновени личности. Също така е истина,
че от живота на някои от тях се вижда ясно, че
Господ ги изпълва със специална благодат. Той
ги е избрал да бъдат благословени в тяхното присъствие. Това е
впечатлението, с което оставаме, когато четем житието на
Света Джема Галгани. Нищо не липсва. Исус я превлича още от
ранно детство със страстна любов; на Него се противопоставя
древният враг на човека – демонът, а също и непрозорливостта
на хората, дори на тези, които са ангажирани от духовния
водач.
Ражда се в Боргонуово ди Капоори (Лука) на 12 март
1878г. от аптекаря Енрико, и Аурелия Ланди. На четири години
вече знае да чете. На пет години си служи с молитвеника на
Мадоната и молитвите за починалите на латински.
По-късно казвала винаги на латински сутрешните
молитви заедно със “събрат Габриеле”, който се явявал често,
давал и своя знак и я наричал “сестро моя”. Тръгва на училище
при Сестрите “Зитине”, където се е преместила.
Иска често мама Аурелия да й говори за Исус, преди
всичко за Неговото страдание. Разказът за страданието на Исус
слушала от майка си, която често боледувала, била болна от
белодробна туберкулоза, но Исус бавно и полека й дава живо
страдание.
На седем години в деня на Миропомазанието, Господ й
поискал голяма жертва. Тя пише: “Получих Миропомазанието,
плачейки, защото този, който ме придружаваше поиска да
участвам в Светата Литургия, а аз се страхувах постоянно, че
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майка ми ще си замине без да ме вземе със себе си. Над всичко
сред тълпата един глас в сърцето ми ме питаше: “Искаш ли да
ми дадеш майка си? “Да, отговорих аз, но вземете и мен.” “Не,
отговори ми същият глас, ти сега трябва да останеш с баща си,
знай, че ще я водя на небето!” Била принудена да отговори “Да”
След една година госпожа Аурелия умира. На девет години
Джема получава първото си причастие, след като настойчиво
била търсена от Монсиньор Джовани Волпи, нейният духовен
водач, заедно с почитаемия Отец Джермано Руполо –
Пасионист.
В 1889г. умира баща й Енрико. По това време нямало
взаимоспомагателна каса и за аптекарите и преди всичко за
тези с добри сърца, делата не се развивали като сега. Оставил
много дългове, а кредиторите изпълнили дълга си и оставили
малката Джема на улицата. Тя познава мизерията и
унижението. Приета в Камойре от една леля по майчина линия,
тя й помага в една галантерия. Ще бъде гостенка в едно
семейство Джанини от Лука до смъртта си.
Тя решила “да бъде съпруга на разпнатия цар и само на
Исус”. Питала е в много манастири да я приемат и най-вече в
този на Пасионистите. Но не била приета, заради влошеното си
здравословно състояние и заради тайнствените феномени,
които ставали в нейния живот. Ще каже на Пасионистите : “Не
ме искате жива, но ще ме имате мъртва!”
Нейният живот е белязан от физическото и моралното
страдание, от семейните скърби, от нищетата и мизерията.
Знаците на предпочитание от Исус са много: екстаз, външни
изрази, видения. Тя нямала пари за марки на писма, но се
ангажирала с Ангела-пазител да ги изпраща на Отец Джермано.
Лекарите, които не виждали по-далеч от носа си, осъждали като
невероятни нейните мистични деяния; дори Монсиньор Волпи
имал повод с това малко инфантилно поведение да я осъжда
като “ненормална”. На всичко това отговаря демонът с толкова
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много внимание. Явява се под чуждо име в създателя на къщата
Джанини, удрял я, пречил й, откраднал й дневника и затова
трябвало да го възстанови или ...
Истински е влюбена в Исус Христос-Разпнатия, Който в
1899г. й дал стигмите и всяка седмица от четвъртък след обяд
до петък вечерта те се подновявали върху девственото й тяло с
всички мистерии, тайни и страдания на неговата болка. Тя
възкликва : “О, Исусе, аз съм плод на Твоето страдание, аз съм
ручей от Твоите реки. Не е достатъчно да имаш Кръст над
очите си, или да го носиш на гърба си, важно е да го имаш в
сърцето си. О, Исусе, направи така, че да изпия страданието до
последна капка; давай ми го по малко всеки път.”
От любов към нейния Разпнат годеник, черпи сила, за да
предложи своето страдание за спасение на грешниците. Моли
се така: “О, Исусе, искам да спася всички грешници. Нахвърли
се срещу мене. Грешниците са много, но жертвите не малко”
През 1896 година претърпява тежка операция на крака –
разяждане на костта. По това време не е имало упойки, които
имаме днес. През 1899 година претърпява операция, заради
бъбречна криза и й били поставени дузина вендузи на
гръбначния стълб. Получила пристъп в главата, от който
оздравява по чудо.
Джема умира на 24 години, на 11 април 1903 година, след
като прекарала една Света седмица под Кръста, докато
камбаните на Велика събота възвестявали славата на
Възкръсналия Христос.
Канонизирана е от Папа Пий ХІІ през 1940 година. Тази година
се навършва първото столетие от смъртта на Света Джема
Галгани. Нейният живот и нейната героична мисия я правят
актуална и близка до нас. Тя е модел за святост за всички и поспециално за много вярващи лаици, призовани да бъдат свети
във всекидневието, носейки с любов кръста на всеки ден.

18

Възрастните хора в България са изправени
лице в лице с реалността на бедността,
невъзможността за посрещане на текущите
разходи, разходите за лекарства и храна.
Водещ принцип в работата на Каритас Русе е запазване на
достойнството и стойността на човешката личност, поощряване
на социалния напредък и по-добрите условия на живот.
В унисон с това вече 10-та година чрез управлявания от
организацията проект „Храна на колела” Каритас продължава
да бъде близо до човека.
През месец декември 2005 година Каритас Русе получи
финансова подкрепа за проект „Социална кухня на колела” от
Министерството на труда и социалната политика – Фонд
„Социално
подпомагане”.
Това
направи
възможно
разширяването на дейността и включването на нови хора в
проекта – от месец декември броят на самотните, болни и
живеещи в периферията на обществото хора от Русе, които
обслужва проекта се увеличи от 25 на 100 човека. Част от
хората, включени в проекта получават храна в своите домове –
това са лежащо болни и хора с увреждания, а останалите
посещават столовата на място и вземат своята храна сами.
Към проекта работят 10 доброволеца на енорийската
организация на Каритас в гр. Русе, които оказват помощ на
нуждаещите се, връщат достойнството на живота на тези
изстрадали хора и радостта от усещането да си част от едно
общество.
Светломира Славова
Завеждащ Връзки с обществеността
Каритас Русе
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Един човек чукал на вратата на Свети Петър и
искал да влезе в рая. Свети Петър го погледнал
и попитал какво е правил през целия си живот.
“нищо, не съм правил нищо!” - отговорил мъжът.
Свети Петър попитал отново:
“Когато хората страдаха, искаха помощ и чукаха на твоята
врата, ти какво правеше?”.
“Нищо, не съм правил нищо, какво можех да направя аз? Нямах
възможност да помогна на никого!
“Когато телевизията показваше войни, жестокости и толкова
други неща, ти какво правеше или мислеше?”
“Нищо, не можех, разбира се да спра войните и всички други
престъпления.”
“Махай се от тук! Заради това, че не си направил нищо, за да
помогнеш на другите, които се намираха в голямата нужда,
заслужаваш ада!”
Едно ръкостискане, една усмивка и една молитва, също могат
да бъдат голяма помощ. Помисли!
Сестра Терезита
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