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Чрез въображаем разговор ще отговаря на
няколко въпроси, които хората задават.
Надявам се, че това ще бъде полезно, за да
изживеем добре това благодатно време
което Бог ни дава преди Великден.
Кога ще започне тази година постното време? Постното
време поставя началото си с Пепеляна Сряда, която е свързана с
Великден, няма точно фиксирана дата, но всяка година се мени.
Тази година се пада на 1 март.
Защо се казва Пепеляна Сряда? Името идва от обреда, който
се извършва по време на Литургията, която се отслужва на този
ден. Няколко клончета, осветени на Връбница предишната
година, се изгорят преди началото на новото Постно време. От
тези клонки така се получава пепел, която се посипва над
главата на вярващите, които вземат участие в Светата
Евхаристия на Пепеляна Сряда.
Какъв смисъл има това, което се върши? Когато свещеникът
посилва с пепел главата има възможност да изрича различни
думи, според двата вида формули на обреда. И двата начина ни
показват посоката на постното време: “Покайте се и вярвайте в
Евангелието” или “Помни, човече, че си прах и в прах ще се
превърнеш”. И двете формули ни поканват така да обърнем
нашето сърце, нашата душа и целия наш живот към Господа.
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“Помни, човече, че си прах и в прах ще се превърнеш”: в
живота си вече имаме толкова много нещастия, че да
помним и тези думи още по-труден и по-лош изглежда
живота. Нима ли е по-добре да кажем “да пием, да ядем, че
после няма да можем”? Тези думи не ни плашат, но ни
припомнят кое е нашето естество. Когато Бог създаде човека,
от пръст го създаде (виж Битие 2,7). Но нашата природа бе
изправена, когато Бог “вдъхна в лицето му дихание за живот: и
стана човекът жива душа”. Да помним че, ние нищо не сме и
това което сме е благодарение на Бога: трябва да признаем, че
не сме богове и нашето присъствие на този свят е временно, но
сме поканени от Бога да живеем “чрез Христа, в Христа, с
Христа” вечно. “Що е човек, та го помниш, и син човечески, та
го спохождаш?” пита автора на псалм 8. Всичките хора,
вярващи и невярващи, знаят добре, че нашият земен живот е
кратък! Ние сме пред един кръстопът, за да отговаряме “да
вземем от този живот, което дава, защото тука е края!” или “да
дадем всичко, което имаме за този живот, защото тука е
началото!”.
Какво можем и не можем да ядем през постното време?
Очаквах този въпрос! Трябва да прочетем внимателно цялата
глава 23.та от Евангелието според Матей, където, между
другото, е писано: “лицемери! задето чистите отвън чашата и
блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда”. Исус
осъди религиозния формализъм. Той гледа това, което е в
нашето сърце. Църквата дава няколко малки заповеди за
постното време (пълен пост на Пепеляна Сряда и Велики
Петък; въздържание от месо всеки петък). Четвъртата църковна
заповед (“В дните, установени от Църквата, се въздържай от
месо и спазвай поста”) осигурява времето за аскетизъм и
покаяние, които ни подготвят за Литургичните празници; те
допринасят да владеем инстинктите си и свободата на сърцето
си. Така постът има смисъл когато се включи в нашето духовно
развитие. Катехизисът на Католическата Църква ни казва:
“периодите и дните на покаяние в течение на литургичната
година (през постите, всеки петък като възпоменание за смъртта
на Господа) са подходящо време за покаяние в Църквата. Това
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време е подходящо специално за духовните упражнения,
литургиите на покаяние, поклонничества в знак на покаяние,
доброволни лишения, както и пости и милостиня, братска
подялба на това, което имаш, с другите (мисионерски дела и
дела на милосърдие)” (№ 1438). Разбираме тогава че постът е
само едно от делата, които сме поканени да извършим през
това време, което ще ни води до Великден, но сигурно е найлесното!
Какво е важно, тогава? Нашето обръщане! Обръщането се
извършва в ежедневния живот с жестове на помирение, грижа
за бедните, упражняване и защита на справедливостта и на
правото, чрез признаване на грешките пред братята, братската
поправка, преосмисляне на живота, изпитване на съвестта,
духовно ръководство, приемане на страданията, твърдост в
гоненията заради правдата. Да носиш своя Кръст всеки ден и да
следваш Исус - това е най-сигурният път към покаянието.
Добре е написано в Катехизиса на Католическата Църква:
“движението на обръщане и покаяние е чудесно описано от Исус
в притчата, наречена “Притча за блудния син”, чийто център е
“милостивият баща”. Омаята, примамливостта на една лъжлива
свобода, напускането на бащината къща; безкрайната мизерия, в
която синът изпада, след като прахосва своето богатство;
безкрайното унижение да бъде принуден да пасе свинете и, още
по-лошо, да се храни с жълъди, с които хранят прасетата;
разсъжденията върху загубените блага; разкаянието и решението
да се признае за виновен пред своя баща; пътят на завръщането;
великодушният прием на бащата; радостта на бащата: всичко
това са черти, присъщи на обръщането. Хубавата дреха,
пръстенът и празничното угощение са символите на този нов
живот, чист, достоен, пълен с радост, какъвто е животът на
човек, който се е завърнал към Бога и в лоното на своето
семейство, което е Църквата. Само сърцето на Христос, Който
познава дълбините на любовта на Своя Отец, може да ни
разкрие дълбочината на Неговото милосърдие по един начин
изпълен с простота и красота.”
О.Валтер Горра
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О.Добромир Димитров – свещеникът в
болничен параклис “Св. безсребреници Козма и
Дамян” ни изпрати тази статия, която с удоволствие
публикуваме
Отец Софроний (Сахаров) е роден в Русия през 1896 г.
Занимава се с живопис в Москва, но болшевишката революция
го принуждава да емигрира първоначално в Италия и Германия,
след което се установява в Париж. След период на усилени
духовни търсения, през 1924 г. решава да изостави модерната
живопис и да постъпи в току-що открития православен
институт “Св. Сергий” в Париж. През 1925 г. заминава за Атон
и става монах в руския манастир “Св.Пантелеймон”. През 1930
г. се случва най-важното събитие в живота му - срещата със
Старец Силуан. След смъртта на Стареца на 24 септември
1938г. О.Софроний се отправя в една от пещерите в сърцето на
атонската “пустиня”, за да започне отшелнически живот. През
1941 г. е ръкоположен за свещеник в манастира “Св. Павел”, а
година по-късно е въведен в достойнство на духовен отец и
става изповедник на няколко манастира. Това е началото на
духовното му бащинство, което се разширява и след
завръщането му в Западна Европа. Почувствал нужда да
предаде на света духовния опит на Старец Силуан, О.Софроний
напуска Света Гора през 1947 г. и година по - късно публикува
в Париж писанията на Стареца. През 1959 г. пристига в Англия
с няколко свои ученици. Те се установяват в Есекс и основават
манастира “Св. Иоан Кръстител”, където в момента живеят
около 25 монаси с различна националност.
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Отец Софроний умира на 11 юли 1993, почти 97 годишен. Имал
е 6 вида рак. Монах, отшелник, свещеник, изповедник, духовен
отец, основател на манастир, иконописец, създател на
литургични текстове, писател, автор на множество писма,
мисионер - неизброими са духовните дарби на О.Софроний.
Бидейки преди всичко аскет в изначалния смисъл на тази дума,
О.Софроний реализира в своя живот и дейност
екзистенциалните и културни измерения на източнохристиянската мистико-аскетична традиция.
За покаянието
Целият наш земен живот – от раждането до последния ни дъх –
ще ни се яви при своя окончателен край като единен, цялостен
акт. Неговото съдържание и качеството ще могат да се видят в
един миг. Представете си идеално чист стъклен съд , пълен с
вода- от пръв поглед може да се каже чиста ли е водата и
доколко е чиста. Така ще бъде и с нас, след като преминем в
отвъдния свят. Всяко едно, дори мимолетното, движение на
сърцето или на ума оставя следа в съвкупността на нашия
живот. Да предположим, че в земното ми съществуване през
сърцето ми само веднъж е пробягнала зла мисъл, например за
убийство (виж Евангелие от Матея 15,19). Тази единствена
мисъл ще остане като тъмно петно върху тялото на моя живот,
ако не бъде изхвърлена чрез покайно самоосъждане . Нищо не
може да скрие: “Няма нищо скрито, което да не се открие, и
тайно, което да се не узнае”(Евангелие от Лука 12,2) Често се
самоуспокояваме, казвайки си, че никой не ни е видял, нито
знае какво мислим или вършим. Когато обаче ни изпълни
грижата да се подготвим за вечността, тогава всичко се
променя и ние се стремим да с е освободим от всяка тъмнина в
нас.
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“Ако кажем , че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в
нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен , за
да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда” (1
послание на св. апостол Йоан 1,8-9). Чрез искрено разкаяние и
решително самоосъждане пред Бога и хората , вътрешния човек
се очиства така , както водата в съда, преминала през духовния
филтър на покаянието, възвръща своята чистота. Ето защо,
когато се изповядвам, аз обвинявам себе си във всяко зло,
понеже не виждам в целия свят грях, който да не съм сторил
или поне за миг да не съм докоснал с ума си . Самата
възможност за такова движение на моя дух вече е признак за
греховно състояние. И кой би могъл да бъде напълно сигурен ,
че е извън властта на страстните мисли, които му идват? Какво
ми гарантира, че мигът в който лошият помисъл ме докосне,
няма да се превърна във вечност?
Докато сме живи все още имаме възможност да се променим ,
но какво ще стане с нас след като си отидем от този свят- не
знаем. В материален план, едно тяло, получило достатъчен
силен тласък след като излезе извън сферата на земното
притегляне, теоретически може да лети вечно с голяма скорост
в безкрайното космическо пространство. Няма ли да бъде
същото и с душата? След като напусне тялото, устремена с
любов към Бога тя ще отиде при Него. Или обратното: ако
отхвърли Бога, тя ще полети във” външната тъмнина” към
нескончаемите мъки на състояние, противоположно на
любовта. И така, според степента, в която сме способни да
изследваме сами себе си, е необходимо да изповядваме своите
грехове, за да не ги отнесем с нас след смъртта си .
Из книгата му “Ще видим Бога както си е” Омофор - София
2005
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Раната на разделението на Христовата
Църква още е отворена и боли. Тази рана е
скандал, който ние даваме на целия свят.
Исус се е молил, за да не стигнем до това
нещо, особено в Гетсиманската градина,
преди да бъде арестуван и осъден на смърт, когато каза: „Отче
Светий! опази ги в Твоето име, тях, които си Ми дал, за да
бъдат едно, както сме и Ние.”
Тръгвайки от тези думи, различните християнски църкви, от
известно време, започнаха да търсят начин, за да намираме пак
единението, загубено през тези две хилияди години на история.
Пътят не е лесен, и това го знаем!, но знаем също, че не можем
да се откажем да работим за тази цел. Екуменизъмът не е само
необходим, но е основен за самата същност на Църквата,
мистичното Тяло Христово!
Св.Павел апостол пише до коринтияните, помежду които
имаше няколко спори, казвайки: “Eдин от вас дума: "аз съм
Павлов", друг: "аз пък - Аполосов", трети: "аз съм Кифин", а
друг: "аз пък - Христов". Нима Христос се е разделил? нима
Павел биде разпнат за вас? или в име Павлово се кръстихте?”.
И по нататък пише: „Защото чрез един Дух всички сме
кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или
свободни; и всички с един Дух сме напоени”.
Трябва да гледаме в тази светлина естеството на Църквата и не
само да се чувстваме нейни членове, но да признаем тази
реалност, която ни е дадена от Бога, според Неговата воля.
Вярата не е дадена от чувствата, но е дарът, който всеки човек
получава от Бога и на Който човекът дава своя собствен
отговор. Този дар не е даден за да го изживеем сами, но в и с
цялото Тяло на Христос. Христянството няма нищо общо с
индивидуализма.
Нормално е тогава, че ако разбираме това нещо да направим
всичко, което е възможно, за да бъдем едно цяло, преди всичко
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между нас (в енорията, епархията, като католици) и с всичките
християнски Църкви.
Важна среща очаква християнските европейски Църкви през
септември 2007г третата екуменическа Асамблея в Сибиу
(Румъния). Организационните работи за тази Асамблея вече
започнаха със срещата, която се проведе в Рим в края на януари
2006г. в присъствието на 160 делегати от 44 европейски страни.
Асамблея е организирана заедно от Конференцията на
Европейските Църкви (KEK - орган, който обхваща повече от
115 християнски названия не-католически, от православна,
англиканска и протестантска традиция) и Съветът на
Европейските Епископски Конференции (CCEE - орган, който
от 1971г изпълнява ролята за връзка между Епископските
Конференции в Европа).
Асамблея в Сибиу ще бъде продължение на предишните
асамблеи, които са били проведени в Басил (Швейцария) в
1989г и Грац (Австрия) в 1997г.
Никой не крие че, единението няма да стане бързо и лесно, но
това, което е важно е да продължаваме да сядаме за да
установяваме и продължаваме диалога. Дните, които
изживяхме в Рим накрая на януари, бяха важни за тази цел.
Опасностите срещу екуменизъма, каза Кардинал O’Коннор, са
подозрението, апатията и нетърпението.
Християнската надежда, ни води да гледаме бъдещето с
положителни очи, защото знаем Бог дава винаги на всеки човек
възможността за обръщането. Всички ние имаме нужда от
обръщането на сърцето.
Писмото, което в края на работната сесия в Рим бе написано до
всички християни (което ще намерете в този бюлетин на стр.18)
ни призовава, да изживеем тази надежда и да се чувстваме
участници и отговорници за диалога.
Организацията за третата асамблея е тръгнала вече от Рим.
Очакват ни други срещи. Пътят е дълъг но, колкото и да бъдат
малки, стъпките приближават човека до целта, която той си е
поставил.
О.Валтер Горра
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12 февруари

църковен брак на
Ивайло и Даринка
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Енорийска организация Каритас е основана
през 1992г. и е част от мрежата на епархийната
организация Каритас Русе. През годините е
изградена мрежа от 30 доброволци, средната възраст на които е
много висока – 55 години, но благодарение на тях Каритас
остана една стабилна организация в помощ на гражданите от
гр.Русе.
Дейностите в енорията се увеличават с всяка измината година,
породени от нуждите на обществото, а броят на доброволците
намалява и за в бъдеще няма да има кой да ги осъществява на
практика, ако не се промени облика на доброволците.
Тези мисли накараха УС на енорийската Каритас да помисли за
създаването на организирана младежка доброволческа група,
която да съживи енорийският живот.
Благодарение на спонсори се намериха средства за
организиране на нашите младежи, за визуализиране на техните
бъдещи дейности, както и за изграждане на тяхно кътче в
нашата енория.
Главната цел на разработения проект е мобилизирането на
младежка доброволческа група – духовно и организационно
изградена за доброволна работа за социална отговорност и
християнско милосърдие, и обновяване и устойчивост на
енорийската организация на Каритас в гр.Русе.
Първо нашите младежи ще преминат теоретично обучение от
представители на Каритас и БЧК по следните теми: “ Каритас –
действие
в
християнските
ценности”,
“Младите
и
доброволчеството” и “Да отдадеш себе си на ближния”.
Участници в обучението ще бъдат - Младежка доброволческа
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група на Каритас Русе, Младежки Български Червен Кръст и
Скаутите към Арменската Апостолическа Църква.
Ще бъде проведено духовно упражнение на тема
“Християнските ценности, стоящи в основата на милосърдието
и любовта към ближния”.
С цел обмяна на идеи и ползотворно сътрудничество нашите
младежи ще посетят Скаутската организация и Младежкия
Червен Кръст.
Дейността на младежката доброволческа група е тясно свързана
с благотворителност за гражданите на гр.Русе. По време на
проекта ще бъдат реализирани следните инициативи и акции:
Акция за кръводаряване под мотото “Капка кръв - лъч
надежда”, където младежите ще призоват обществото на града
към запазване на човешкият живот.
Иницииране на съвместна дарителска кампания “Великден –
ден на милосърдие и съпричастност”.
Провеждане на акция “Великден в старчески дом”
Акция “Моят свят – чист свят”, където младите доброволци
ще организират пролетно почистване около училищата в града.
Провеждане на празник “Да се радваме заедно” в чест на
Международният ден на детето 1 Юни.
Акция “Цветна детска площадка” при която нашите младежи
заедно с младежи от Енория “Санта Мария Горетти” гр.Милано
ще освежат детската площадка в Център “Милосърдие”.
Проекта ще завърши с провеждането на кръгла маса на тема
“Младите, носители на солидарност и благотворителност”.
Надяваме се, че всички тези дейности по проекта ще доведат до
създаването на стабилна, работеща със собствена идентичност
младежка доброволческа група в нашата енория.
Дорина Калапиш
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Писмо до
всички
християни
в Европа

Скъпи братя и сестри от цяла Европа, благодат
и мир на всички вас!!!

Като представители на църквите, епископските
конференции, екуменически движения и
организации, ние пропътувахме от 44 държави
до Рим, където се срещнахме от 24 до 27 януари 2006г, през
седмицата за молитвата за единението на християните.
Споделихме молитва и размишления, насочвайки развитието на
Третата Европейска Екуменична Асамблея.
Задължихме се в общо пътуване, стараейки се да изградим
взаимно доверие и разбиране, работейки и молейки се заедно.
Положихме усилия да живеем духовността, основана в Словото
Божие. Чрез молитва и действие се надяваме да възродим
нашия ентусиазъм за екуменично развитие. Бяхме устремени да
се обърнем към един Бог – Отец, Син и Свети Дух - който е
основата на нашето общение (koinonia) и нашата любов.
Всеки християнини е топло поканен да се присъедини към това
поклонение на надеждата и да даде едно общо свидетелство,
тръгвайки с Христос към търсенето на ново призвание за
Европа. Нашият континент направи огромна крачка напред в
политическо и културно отношение, но все още
екцплоатацията, потисничеството и насилието са огромна
пречка по нашия път. Във връзка с това ние потърсихме
вдъхновение в нашата тема - „Светлината на Христос свети за
всички нас. Надежда за обновяване и обединение на Европа” стремим се да свидетелстваме нашата вяра в новия европейски
контекст, където вярата обаче е твърде оскъдна. Нашата задача
ще бъде осветлена от Христовата любов и от силата на Светия
Дух, Който ще излекува раните на човечеството.
Ние ви окуражаваме, братя и сестри в Христа, да поемате
задължения в програмата на Европейските институции, които
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действат, за да донесат справедливоста и надеждата за нашия
континет. Светлината на Исус ще ни помогне в работата ни за
помирение и обединение на разединения свят.
Има много начини да се присъединиш към Третата Екуменична
Асамблея. Вторият етап вече започна. Вие можете:
♦
♦

да започнете да се молите за това екуменично пътуване.
да се включите в служби и срещи, които ще бъдат
организирани в множество държави в Европа.
♦ да посетите сайта ни (www.eea3.org) за да научите още поточно какво се е случило и да си осигурите идеи, документи и
други помагала.
♦ да привлечете други хора, обменяйки идеи.
♦ да споделите проекти, в които вие самите участвате.
Третият етап - в Лутхерщад - Витенберг, Германия, през
февруари 2007. Тази среща ще събере групи от различни
националности и ще допринесе за асамблеята в Сибиу, Румъния
през септември 2007.
Третата Европейска Екуменическа Асамблея се основава на
други две, които се проведоха в Базел през 1989г и в Грац през
1997г, както и Хартата за Екуменизъм подписана в Страсбург
през 2001г. Това само по себе си не е цел, а една стъпка в
отговор на християните от Европа на Исусовата молитва: „Да
бъдат всички едно” (Йо 17,21). На тържествената вечерна
молитва в приключването на седмицата за молитвата за
единението на Християните през 2006г, Папа Бенедикт XVI
отбелязва: „Имаме много дълъг път да извървим! Нека обаче не
бъдем обезкуражени, нека да започнем отново заедно с поголяма сила. Можем да разчитаме на непрекъснато присъствие
на Христос. От Него смирено и неуморно молим за ценния дар
на мира и единството.”
Нека се обединим за това пътуване!
15

Роден на 29.04.1868 г.
Положил монашески обети на 30.04.1884 г.
Починал на 2.11.1889 г.
Провъзгласен за Блажен на 17. 11. 1985 г.
Да предложиш в дар живота си
“Смелост, мамо! Ще се видим отново в рая.” Майката
Филомена обаче чувства, че сълзите й се леят още по-изобилно.
Плаче не само от мъка, но и поради утехата, която е получила.
Синът й е научил онова, което му е предала заедно с майчиното
мляко: че раят е единственото нещо, заради което си струва да
живееш и да умреш. Разделят се, определяйки си среща в рая.
Той, подкрепян от няколко приветливи събратя, изкачва
стълбите на манастира, за да извърши своята жертва. Тя се
връща към живота си в къщи заедно с дъщерите си Аделе и
Тереза, запазвайки в сърцето си образа на своя син, вече
белязан от смъртта, но с очи също толкова нежни, както когато
му се любуваше, носейки го на ръце.
Цвете, разцъфнало в полето
Мама Филомена се връща в къщи, при другите си четири деца и
към тежката си работа. Не й остава време за почивка. Но
сърцето и умът й са постоянно на десетина километра от дома,
в светилището на Мадоната от Казале, където нейният
Джиджино (така и не може да свикне да го нарича Пио), се е
устремил към рая. Видимите белези на туберкулозата не
оставят място за съмнения и надежди: раят е много близо до
него. Пред очите й минава като на филм животът на нейния
син. Толкова бърз и кратък. 21 години, отлетели толкова бързо.
Бързо като въздишка. Нека ги видим и ние.
Преди около осем години Джузепе Кампидели и Филомена
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Белпани сключват брак в малката църквица “Сан Мартино деи
Мулини”. Заживяват сред зелените поля на Требио ди Поджо
Берни, в околностите на Римини. Джузепе наема чифлик край
река Марекия. Домът им е заобиколен от хълмове, на които са
накацали селцата Верукио, Ториана и Поджо Берни. Самотата
им често е смущавана от виковете на селяни, отиващи да мелят
брашно в близката мелница. Тишината нерядко се раздира от
ругатните им. Заедно с Джузепе в къщата живее и брат му
Микеле. Човек с труден характер, който никога не отказва
чашката вино. Начинът му на говорене често надминава и без
това соления език на селяните от областта Романя. В
документите се споменава като “чичо Бертолдо”. Но дори той
се интересува от племенниците си и изпитва приливи на
неподозирана нежност към тях. След постъпването си в
манастира Пио се моли горещо за него. И се усмихва щастливо,
когато накрая му съобщават, че “чичо Бертолдо” е престанал да
ругае.
В дома на Кампидели не липсва нищо необходимо, но и няма
нищо излишно. Усърдният и тежък труд на полето им
позволява да живеят достойно. Това, което никога не липсва
тук, е чувството за дълг и постоянната молитва. Поради това в
семейството цари сговор. Джузепе и Филомена, които уважават
закона Господен, са християни, каквито рядко се срещат. В
семейството им се раждат Атилио през 1861 г. и Емилия през
1864 г. (друга тяхна дъщеря на име Емилия умира едва на 18
месеца). През 1869 г. очакват четвъртото си дете. Момчето се
ражда на 29 април и е кръстено още същия ден с името Луиджи
(но у дома всички го наричат Джиджино). Когато постъпва в
Ордена на Пасионистите, то ще получи името Пио. В разгара на
пролетта всичко наоколо прелива от цветове и аромати. Но найкрасивото цвете разцъфва в дома на Кампидели и е прието с
вълнение и благодарност като дар Божи. Ако татко Джузепе и
мама Филомена биха могли да узнаят съдбата на това дете,
сигурно биха си поплакали още повече... Впоследствие се
раждат още две сестрички – Тереза и Аделе.
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Петгодишен, Джиджино е миропомазан (такъв е обичаят в
онези времена), на десет години приема първо причастие.
Когато става на шест години, преживява тежко изпитание:
татко Джузепе умира от тиф, оставяйки скърбящото си
семейство. Филомена почерпва сили от вярата и поема нещата в
свои ръце. За децата си тя въплъщава и майчинската нежност, и
бащинската сигурност. Особено Джиджино се вслушва в
нейните съвети. Възприема всичко, проявявайки особена
склонност към молитвата, изпитва ужас от всичко лошо,
показваше необикновена способност да долавя и изживява
Божието присъствие. Сам се заема да почисти от камъни пътя,
водещ към мелницата. Така “лошите”, обяснява, няма да имат
повод да ругаят. Самата дума “ругатня” го кара да трепери
целият. Преподава също катехизис. Окачил е звънче на едно
дърво и с него вика на урок момчетата и момичетата от
съседните къщи. В Требио посещава от начало църковното
училище, открито от капелана дон Анджело Бертоци, където
научава основите на латинския език. А после е записан в
светско училище. Много е слабичък и макар да иска, не може
да бъде много полезен в тежката полска работа.
Виждат го да се моли дълго, с желание и разбиране, които
далеч надхвърлят възрастта му. Майка му първа забелязва с
изумление вътрешното богатство на Джиджино. Като го
съветва и е внимателна с него, тя се убеждава, че този неин син
лети все по-нависоко и става все по-трудно да бъде издърпан
надолу. Тогава се обръща за помощ към брат си, свещеника дон
Филипо и двамата стигат до извода, че Бог работи в сърцето на
момчето, а то му отговаря по удивително добър начин. Сестра
му Емилия си спомня, че “той се молеше специално за татко, за
мъртвите и за роднините”. Брат му Атилио отбелязва, че ”за да
отиде на църква, извървяваше ежедневно по пет километра, с
обувки, които разраняваха краката му”. Някои се оплакват, че
“стои вечно в църквата, а в къщи прави само олтарчета”.
Кръстницата му казва: “Изглежда роден за рая”. Приятелите му
се шегуват със скромните му и въздържани жестове:
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“Джиджино, така ще се изгърбиш”. Той им отговаря с усмивка.
Казват на майка му: “Много е тъжно, че загубихте мъжа си, но
Господ ви се отплаща с този син”. Учителката, госпожица
Мария Амати, го характеризира като “внимателен, почтителен,
покорен. Много добре си спомням, - добавя – стройната му,
деликатна, източена фигура. Никога не ми даде повод да го
упрекна за нещо, дори трябваше винаги да го хваля. По лицето
му личеше, че е ангелче”.
Пасионистите, които от две години се намират в близкото
светилище на Мадоната от Казале, пристигат през 1880 г. на
мисия в Поджо Берни и в Ториана. Джиджино е
дванадесетгодишен. Бърза да ги чуе заедно с майка си; остава
възхитен от тях, вижда, че това е неговият живот. “Искам те
пасионист” – чува той един вътрешен глас. Отговаря му с
ентусиазъм. Супериорът, с когото веднага споделя желанието
си, го гледа с възхищение, но обръща внимание на възрастта
му: “Ти си твърде малък. Трябва да почакаш, докато станеш
поне на 14 години”. Освен това, без да му го каже, изпитва
съмнение в крехкото му здраве. Съветват го да постъпи в
семинария. Но той знае какво иска. “Свещеник – да, уточнява, но не мирски. Мирските свещеници живеят в света, изложени
са на много отговорности и опасности. Монасите обаче в
своите манастири са винаги с Бога и имат толкова много
средства да се спасят.” На 2 май 1882 г. заминава за манастира.
“Всички ние, заедно с мама, плачехме, само той бе весел,
смееше се и казваше: Не трябва да плачете за мен; аз съм
истински щастлив” – твърди сестра му Тереза. Заминава,
защото в сърцето му гори голямо желание: да стане свещеник и
мисионер пасионист, да стане свят. Той е едва
четиринадесетгодишен и решението му изглежда по-голямо от
него. Обаче...
Продължава в следващия брой
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Един вълк беше попаднал в острите
нокти на един лъв. Първо направи
един безуспешен опит да се освободи и да избяга. След това
опита по пътя на молбата. Със слаб и умолителен глас му каза:
Смили се над мене, имам пет невръстни вълчета, които ме
чакат. Без мене ще умрат от глад, защото нямат майка. Тя
наскоро бе изядена от един тигър. Аз съм всичко за тях.
Вълчо бих ти дал свободата, от жал към малките вълчета, но ти
правеше много лоши неща. Когато ти влизаше в кошарите и
разкъсваше онези невинни животни, малките агънца, дори не
мислеше за голямата болка, която причиняваше на техните
майки и на бедните овчари. В този миг ти изпитваше ли
състрадание? Ти извърши много пакости за ужас на района.
Сега аз нямам състрадание към тебе. Нямам дори състрадание
към твоите малки вълчета. Умираш, попадайки в моите лапи,
умират и твоите вълчета, защото като пораснат големи биха
правили пакости като тебе.
Така вълкът, който много пъти е бил безмилостен към другите
получи своето възмездие, разкъсан от зъбите на лъва.
Как би постъпил ти на мястото на лъва?
Бог е милосърден и не иска грешникът да умира, но да се
обърне и да живее с благодатта.
Сестра Терезита
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