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Великден мина не отдавна и под светлината на Възкресналия
Исус продължаваме с радост нашите дейности. Всичко
изглежда по-хубаво, благодарение и на пролетното време, и
природата започва да дава плодовете си, готови да бъдат
прибрани. Така и енорийте през това време се радват на
различните неща, които започнаха да приготвят от известно
време. Особено през месеците май и юни в много енории се
празнуват Тайнствата, за които децата, младежите и
възрастните, за да бъдат готови, се срещаха с свещениците,
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сестрите и катехистите.
Нашата енория тази година също има няколко от тези моменти,
които ще изживеем с голяма радост през следващите недели:
ще се радваме за няколко венчавки, за първото причастие и за
първата изповед на нашите деца, които, благодарение на
катехистите, които са се грижили за тях, са готови да приемат
тези Тайнства.
Но тази година имаме още една хубава новина, която в нашата
енория не сме имали от незапомнени времена: едно момиче,
което ще даде първите обеди за да стане сестра. Това момиче
ние добре познаваме защото е от нашата енория: Катя Иванова.
В следващите страници на този бюлетин ще намерете поподробна информация за тези и други събитя.
Това, което искам да кажа още един път, е, че в християнската
вяра няма нищо толкова лично, че да не обхваща цялата
общност и дори цялата Църква: “Радвайте се с ония, които се
радват, и плачете с ония, които плачат” пише свети Павел
Апостол (Рим 12,15) и в другото послание пише, че “И когато
страда един член, страдат с него всички членове; когато се
слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло
Христово, а поотделно - членове” (1Кор 12,26).
За това важно е да вземем участие на тези моменти заедно с
тези младоженци, с тези деца, с Катя, независимо дали ги
познаваме добре или не. Те са нашите братя и сестри, които
чрез Тайнствата и обредите, все повече се свързват с Исус
Христос и със самата Църква - тяло Христово - на Която ние
кръстените сме членове.
Други дейности ще организираме през следващите месеци, за
които ще можете да четете по-определено.
Надявам се да се виждаме често и да се зарадваме в Христос
нашия Господ.
Отец Валтер Горра
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Нашата русенска енория, е разноцветна
общност. Вече писахме в нашия бюлетин една
статия за историята на нашата енория (виж
брой 11 - март 2002г). Там обеснихме, че след
разделението между источната и западна Църква, намираме в
нашия град една малка общност на 22 католици в 1640г, които
бяха търговци дубровчани, дошли в Русе заради търговия. През
следващите два века русенската католическа общност е
останала малка и формирана повече от чужденците и само от
няколко русенци. Така историята продължава и нашата
общност се увеличава лека по-лека особено когато по време на
руско-турската война в страната идват много полски войници
като членове на руските войски. По същото време и търговията
в града била много оживена, за да има в града една голяма
общност от чужденци. Стига да погледнем регистерите за
кръщениета от нашата енория, за да разберем колко трябваше
да бъде голяма общността: почти всички деца кръстени до 1940
бяха чедата на чужденците (Австрия, Унгария, Италия,
Румъния, САЩ, Белгия, Германия, Холандия, и др.) и много
малко от двойки идвали от католическите села от северна
България. След тази дата почва да се увеличават кръстените
родени в тези последни писани семейства, които са дошли в
града за работа и учение. След втората световна война, заради
познати причини, в регистри за кръщение намираме почти само
деца родени в католическите семейства дошли от
католическите села на северна България.
Можем така да кажем, че ако не беше това преселване заради
работа или учение, русенската католическа общност щеше да
изчезне, както е станало в други градове и села в нашата
епархия.
Католиците българи “заеха мястото” на чужденците и даже и да
не участваха редовно в църковните служби, заради забраната,
днес нашата енория съществува благодарение на тези хора.
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Светият Дух действа и по този начин, за които ние на момента
не си даваме сметка.
Казах за това в началото, че нашата общност е разноцветна:
католици от Бърдарски Геран, Гостилия, Брегаре, Белене,
Ореш, Трънчовица, Драгомирово, Малчика, до голяма степен
днес са членовете на русенската енория. Към тях през тези
години се прибяваха техните деца и внуци (вече родени в Русе),
както и потомците на чужденците и също други, които са
приели католическо изповедание през времето на тези десекти
години.
“За да не губим корените” имам идеа, която искам да
осъществя през следващите месеца, и която има две цели:
♦ с радост да се срещнат и си припомнят събитията станали в
миналото, онези, които имат корени от едно и също село.
Също да поговорим и да видим как тези села живеят днес и
да имаме свидетелства от онези, които още живеят там;
♦ през тези щест години от като съм енорииски свещеник в
тази енория, се запознах с много от вас, но за съжеление
понякога се срещам с някои от католиците, само в момент...
на погребение. Уверявам ви, че не ми е приятно! Като
свещеник се питам какво направих за тях... Освен, че ги
придружх за последен път... Но за къде? Тази идеа за среща
тогава може да бъде начина, за да се опознаем.
За да се организира това имам нужда от вашата помощ, за да
стигне покана до всички.
Възнамерявам да организирам срещите в неделен ден,
расделени в три групи:
♦
Бардарски Геран, Гостиля, Брегаре на 25 юни
♦
Драгомирово на 23 юли
♦
Белене, Малчика, Трънчовица, Ореш, Свищов на 20
август
Датите са така разпределени, че ще ни се удаде възможност да
организираме добре тези срещи.
Очаквам вашата помощ от сега.
Благодаря.
Отец Валтер
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В нашето забързано ежедневие, когато
българското семейство се бори ежедневно с проблемите, които
ни съпъстват, виждаме много лица. Някои от тях са много
тъжни, други с подути от плач очи, разбира се и доста
радостни. За съжаление има хора, които не могат да се справят
сами със сполетялото ги нещастие, на тях им остава надеждата,
че близки а дори и непознати хора ще им помогнат.
Питате как? …Като дарим кръв, нашата собствена кръв.
Много хора всеки изминат ден се борят за своя живот. Виждаме
от телевизионния екран, четем от хрониките в пресата всякакви
злополуки и нуждаещи се деца, младежи и хора жадни за живот
и ето нашата частица кръв може да спаси нечии живот.
Затова аз и моите колеги от младежкия Каритас съвместно с
младежкия червен кръст и младежите от арменската църква
искаме да призовем жителите на град Русе да се включат
активно в акция по кръводаряване. Тази наша инициатива е
част от проекта „Мене сте го сторили”, с който ви запознахме в
бр.38 на в-к „Заедно” и има за цел да насърчи младежкото
участие и доброволчеството.
Започваме с раздаване на листовки на 6 и 7 май, а самото
кръводаряване ще бъде на 10 май от 7,30 до 12,30 в
кръводарителния център.
Много от Вас предполагам, че са дарявали кръв, но има и
такива, които не са. Затова ще ви обясня малко повече за
кръводаряването:
♦
всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да
дари кръв;
♦
ще Ви се даде въпросник, който ще позволи на лекаря да
разбере здравословното Ви състояние. Безвъзмездно ще
Ви определи кръвната група и хемоглобина;
♦
ще дарите между 400-450 мл. кръв. Ако по време на
кръводаряването се почувствате
зле, процесът се
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преустановява. В този случай дарената кръв не се
унищожава, а ще се използва за кръвни продукти.
Процедурата е кратка - 30 минути;
♦
всички консумативи, които ще се използват по време на
процеса са за еднократна употреба и няма никаква
опасност от зараза дори и СПИН;
♦
може би питате след колко време ще възстановите
дарената кръв .Количеството се възстановява за едно
денонощие.
Много се надявам, а не само аз, но и всички нуждаещи се, тази
информация да Ви окуражи и на 10 май да отделим малко
време, за да помогнем на нуждаещите се.
Те чакат нашата помощ – нашата кръв. А тя наистина е ценна,
защото спасява живот.
Хубаво е да знаем, че някой някъде живее благодарение на нас на нашата капка кръв.
Аз ще спася човешки живот, ще даря кръв, а Вие?
Благодаря.
Искра Николаева

“Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми
върху вас; а вие стойте в град Иерусалим,
докле се облечете в сила отгоре... И, както ги
благославяше, отдели се от тях и се
възнасяше на небето.”
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“Тогава взеха тялото Исусово и Го обвиха в
повивки с благовонията, както по обичая си
иудеите погребват. На онова място, дето беше
разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб,
в който още никой не бе полаган. Там положиха
Исуса, поради петъка иудейски, понеже гробът
беше наблизо.” (Йо 19,40-42).
“Тогава излезе Петър и другият ученик, и
тръгнаха за гроба. И двамата тичаха наедно; но
другият ученик се затече по-бързо от Петра и пръв дойде на
гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе
в гроба. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и
вижда, че само повивките стоят; пък кърпата, която беше на
главата Му, не стоеше при повивките, а - свита отделно на
едно място.” (Йо 20,3-7)
Тези откъса от Евангелието според Йоан свидетелстват, че
Исус бил погребан според еврейския обичай, тоест завит в
повивките. Но къде са тези повивки? Апостолите след
възкресението Исусово ли ги прибраха?
В Турино се пази още една повивка наричана с гръцка дума
“Синдоне” и която се почита, като онази, която завива тялото
на Исус. Каква история има тази повивка? Откъде идва? Тази
ли е или не е, Исусовата повивка?
Ще търсим начин да
отговаряме
на
тези
въпроси:
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За пореден път „Каритас” и Арменската
младежка организация направиха едно добро
дело. На 25.04.2006г. двете организации посетиха старческия
дом „Минчо Якимов” град Русе. Целта на посещението беше да
внесем малко радост в сърцата на възрастните хора. Лично на
мен ми стана много приятно, че благодарение на нас успяхме да
дарим надежда и мир на нуждаещите се хора. Организирахме
забавна игра, която разведри обстановката. Поднесохме и
предметни награди. Все неща полезни за ежедневието и бита.
Не забравихме, че е Великден и поднесохме парче козунак.
Група деца от нашата енория представиха своята музикална
програма, която се хареса много на възрастните. Младежите от
Арменската организация изиграха няколко танца изпълнени с
чувство и грациозност. Лицата на всички хора бяха ведри,
изпълнени с надежда, радостни и весели. Всичко завърши с
обещанието, че отново ще се срещнем и отново ще подарим
миг щастие на хората в нужда. Това беше наистина едно добро
дело, за една добра кауза!
Галя Януарова
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Както всички Вие вече знаете, аз и моите
приятели Мария, Деси, Щефи, Симеон и
Кристиян ще приемем Пьрво Причастие тази година. Ние
имахме дълга подготовка през която учихме усърдно катехизис
с нашите учителки, Емилия и Елена. По време на уроците ние
изучавахме живота на Исус. Как се е жертвал за нас заради
едно много силно чувство. Това е любовта. Но въпреки това
Исус е бил предаден от един от най-близките му хора: Юда
Искариот, който дълго бил изкушаван от дявола. Ние трябва да
се научим да не се изкушваме като него. Отец Валтер и сестра
Йола ни помогнаха да разберем смисъла на христианството.
Миналата година ние приехме Първа изповед: беше
притеснително но всички успяхме.
Тази година, по време на великата седмица, на Велики
Четвъртък ритуално отец Валтер изми с вода краката ни, както
Исус измил краката на учениците си по време на Тайната
Вечеря с завета и те да го правят помежду си. Стореното от
Исус показва любовта Му към нас и как трябва да правим
помежду си. Когато ние приемаме Тялото Му ние трябва да
знаем че каквото е сторил Той това трябва да правим и ние по
между си.
Според мен наистина повече хора трябва да вярват в Исус и да
изживеят това което ние преживяхме. Но преди това трябва да
се замислят за това, което правят и за постъпките си, защото
един ден когато и те трябва да приемат Светото Причастие те
трябва да са чисти. Но ние хората не сме безгрешни и трябва да
обмисляме действията си, и когато грешим да се изповядваме и
да се опитаме да поправим грешките си до толкова до колкото е
вазможно и да изкаме прошка от Бога и от човека когото сме
наскарбили.
Всички очакваме с радост и вълнение да приемем Тялото
Христово.
Николай Станков
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Тази година през месец юни, аз и няколко
деца от средната група по катехизис ще
направим нашата първа изповед. Във връзка с
това, oтец Валтер ме помоли да опиша
чувствата, които ме вълнуват в очакване на
това събитие.
Сядайки да пиша разбрах, че ми е трудно. Мама ме попита кое
по-точно ми е трудно: да опиша чувствата си или самата
изповед. Отговорих й: „И двете!”.
Трудно ми е и да си призная, съм притеснен, защото ще ми е за
първи път, а и Бог ще чуе моите грехове „на глас”.
Същевременно обаче се радвам, че съм достигнал такова ниво,
че Той ми се доверява и вярва, че мога да бъда по-добър.
Трудна е и самата изповед, както е трудно да кажеш
„Извинявай” на някого. Но още по-трудно е да кажеш
„Извинявай” на Бог, на Този, който те е създал и никога нищо
лошо не ти е направил.
Вярвам обаче, че всички ние извършвайки това „трудно”
тайнство ще станем по-достойни за Неговата любов.
Дени Големанов

“Когато настана ден Петдесетница, те всички
в единомислие бяха заедно... И явиха им се
езици, като че огнени, които се разделяха, и
се спряха по един на всекиго от тях. И всички
се изпълниха с Дух Светий.”
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На епархинята среща за деца на възраст
между 12-14 години присъствах и аз. Тя се
проведе в Събота 29 април в Русе.
Първите ми впечатления бяха, че се събрахме много хора. На
мен най ми беше интересно по време на учението по групи,
защото се виждаше кой как мисли. Въпросите бяха много
интересни и съответно провокиращи, всеки си споделяше
мнението, което много приличаше и на другите мнения, но
имаше нещо различно, нещо уникално. Аз си изкарах поука от
това, че както всички хора не са еднакви така и мненията не са
еднакви, но в дискусията се роди една истина, че много често се
случва сутринта в неделя да не искаме да отидем на Литургия и
се оказа, че нещата който ни спират са напълно материални и
безсмислени! Много често даваме приоритет на материалните
неща пред едно толкова свято нещо, а именно Светата
Литургия. Винаги ще има нещо, което да ни накара да си
останем в къщи, но за да сме истински християни, ние трябва
да игнорираме тези дребни проблеми и да отидем на църква с
едничката цел да се приближим малко повече до Бог!
На срещата обсъдихме всички части на Светата Литургия и се
оказа, че не напълно успяваме да изживеем този момент, има
много моменти на които ние не обръщаме внимание или просто
не сме напълно концентрирани. Например колко пъти след като

Младежите в зала за беседа и на Светата Евхаристя
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прекрачим прага на църква се
сещаме за какво се говореше в
Четивата
и
Евангелието?
Много често се случва дори
думичка да не помним, но
тогава къде сме били? Защо
сме ходили на Литургия като
ние не помним нищо?
Друго което ми направи
впечатление е, че имаше
Младежите размишляват
много младежи, който се
по групи
отнасяха много повърхностно
към тези важни въпроси.
На въпрос "Защо ходиш на църква?", "Кое те кара да идваш на
катехизис?" повечето не казваха нищо. А именно на тези
въпроси може да се разсъждава и споделя това което е в душата
на всеки християнин, защото вярата е само вяра когато се
развива и споделя с другите хора!
Симеон Михайлов

Нека всички се превърнем в истинна и плодородна
клонка на лозата Исус, приемайки Го в живота си и
молейки Го да дойде:
като Истина - за да бъде изговаряна;
като Живот - за да бъде живян;
като Светлина - за да бъде разпръсквана;
като Любов - за да бъде давана;
като Път - за да бъде извървян;
като Радост - за да бъде споделяна;
като Покой - за да бъде постигнат;
като Жертва - за да бъде предлагана;
в нашите семейства и по целия свят.
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Здравей
Флок!
Видя ли колко е
хубав и слънчен
този ден!

Здрасти Флик! Ах!
Да, много е хубав!

Флок!
Не
ми
изглежда, че си
много
съгласен!
Какво ти се е
случило!
Обясни
ми!

Слушай добре!
Тази сутрин на
училище
двама
ученици започнаха
да се подиграват на
друг ученик

И ти си го защити...

Не! Но и не взех
участие на техните
подигравки. Не съм
виновен за това!

Сега Флок ще ти разкажа какво се
случи един ден на Исус. Той беше
между много хора, когато един от
тях го попита...
Учителю, какво
да направя, за
да наследя
живот вечен?
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Възлюби Господа,
твоя Бог от всичкото
си сърце, от всичката
си душа и с всичката
си сила;...

Обичай ближния си
като себе си

А кой е моят
ближен?

Един човек слизаше от
Йерусалим
в
Йерихон...

...и налетя на разбойници,
които
го
оставиха
полумъртъв на земята.

Случайно един свещеник слизаше по
тоя път и, като видя, отмина. Също и
един левит, като стигна до мястото,
приближи се, погледна и отмина.
Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до
него, видя го и се смили. Превърза му раните,
след това го качи на добичето си и го откара в
страноприемницата. Там се погрижи за него.
На другия ден, като си
заминаваше, извади пари, даде ги на
съдържателя и му рече: погрижи се за
него: ако похарчиш повече, на връщане
аз ще ти заплатя.
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Какво мислиш
за това? Кой от
тримата, е бил
ближен
на
изпадналия в
ръцете
на
разбойниците?

Милостивият!

Иди и ти прави
също така!

Разбра ли Флок?

Да! Разбрах! Но сега още
повече съм тъжен,
защото нищо не
направих за него!
Не действах като добрия
самарянин!
Знаеш ли какво ще направя сега? Ще се обадя
на моя съученик и ще се извиня, че не го
защитих, и обеща, че в бъдеще няма повече
да гледам без да правя нещо за другите.
Разбрах, че злото често побеждава, защото
ние не действаме за доброто!
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Разбрах също, какво означава когато
молим:
“Изповядвам,
че
много
съгреших с думи, дела и опущения”
Да, Флок! Опущения са всички онези
добри дела, които имаме възможност да
направим, но не сме ги правили! И тези
също трябва да ги изповядваме!
Светът найстина може да стане по-хубав, ако всеки от нас
започне да се бори със злото и да действа за доброто.

Да действате и вие с нас, според това, което Исус ни научи.
Доброто е по-силно от злото, но злото прави повече шум и
повече се чува. Да дигнем тогава нашия глас, гласа на доброто.
Да дадем нашата ръка на нуждаещите се, както направи добрия
самарянин! Чао на всички вас и бъдете добри!

17

Едно момиченце живеело щастливо със своя баща и със своята
майка. Някакви лоши хора го отвлекли заради едно жалко
отмъщение. Дошли един ден с техните големи качулки и по
пътя, който водел към училището,го отвлекли. Те го сложили в
една мощна кола и се отдалечили от селото, поемайки пътя към
гората, тъмната и мрачна гора, която поглъщала завинаги
непредпазливите,които рискуват без водач. Онези хора с
каменни сърца завели момиченцето в сърцето на гората. Искали
да се изгуби там завинаги. Момиченцето плачело уплашено и
повтаряло молитвата, на която майка му го била научила:
“Здравей Мария, пълна с благодат!”. Пристигнали до мястото,
където гората била по-непроходима и на това място изоставили
момиченцето. Малката се свила под едно голямо дърво
продължавайки да повтаря между хълцанията: “Здравей
Мария... Здравей Мария!...”. Внезапно между сълзите, точно в
своите крака забелязала една роза. Една роза с нежни
листенца,като една милувка. Малко по-нататък между
дърветата имало друга роза, после-друга, друга, още...
образували една пътека, която се извивала между дърветата.
Момиченцето започнало да върви от една роза към друга, първо
колебаейки се, после,почти тичайки. След малко стигнало до
края на гората и се озовало в прегръдките на майка си и на
баща си. И те също бяха видяли пътеката от рози и били
тръгнали да го търсят защото и майката и бащата
продължавали да казват “Здравей Мария!”. Всички “Здравей
Мария!”, онези на родителите и на детето били станали една
пътека от рози, която ги събрала заедно.
Също и нашите “Здравей,Мария!” образуват пътеката,която ни
помага да не се изгубим в горите на този свят, тя ще ни заведе
наистина в прегръдките на небесния Отец, който ни чака
винаги.
Сестра Терезита
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На 3 юни нашата енорийска общност ще стане
участник в едно голямо църковно събитие:
първите обети на Екатерина Иванова. Екатерина
(за всички Катя), е една девойка от Русе, която
през месец юни 2002г направи молба да влезе и
стане част от конгрегацията на сестрите –
пасионистки.
Нашата общност прие с голяма радост този
безвъзмезден дар на Бог. Безвъзмезден, защото Бог, който е
всеобхватен, поиска да бъде милосърден.
“Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да
идете и да принасяте плод” (Йоан 15,16). Религиозното
призвание е едно лично повикване в любовта и изисква един
отговор в любов. Повиканият трябва да има жива вяра, за да се
довери на Бог, да се отдаде по мистичен начин в обятията му и
да се остави да бъде воден където и както Той иска, с
увереност, с която Той извършва чудеса в сърцето на онзи,
който предлага своя живот с щедрост.
Катя се е оставила да бъде обгърната от любовта на Отца,
предавайки се на разположение на неговия проект и така е
започнала своя път за подготовка. След един първи опит в
нашата общност в Русе, се е присъединила към другите
италиански девойки, за да следва различните етапи на
формиране.
На 8 декември 2002г направи първата стъпка: влизане в
предновициата. Една година в учене и молитви,
характеризирана особено от едно интензивно човешко и
християнско формиране, въплатено в дейстителността.
Поддържана от срещата със словото Божие, чрез сравнението с
историята и личностите на пасионистките, Катя е търсила да
разпознае своето призвание и да направи един прогресиращ
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опит в активните общностни и апостолически дела на
конгрегацията. След завършването на предновициата тя е била
допусната в новициата, един път на 2 години на истинското
посвещение на религиозния живот на пасионистките. В този
период чрез ученето на правилата, ежедневното задължение за
интеграция между работа и молитва, вяра и живот, Катя е
познала и задълбочила изискванията за следването на Христос
според Евангелския стил на конгрегацията.
Сега Катя е готова да ни каже
своето първо „ДА” чрез четири
обета: обет да живее, да насърчава,
свидетелствайки
спомена
за
страданието на Исус и мъките на
Мария и обети за целомъдрие,
бедност и послушание според
правилата на сестрите пасионистки
на “Св. Павел от Кръста”. Чакаме с
радост да премине през дните, които
остават до събитието и с голямо
чувство на благодарност към
Господ, към нашата основателка Мария Магдалена и към
всички ония, които са следили нейното формиране.
Пожелаваме на Катя вярност към призванието и една любов
все по-щедра към хората, които ще среща по своя път на
богупосветена. Пресветата Мария да я придружава със своята
майчинска закрила.
Сестра Терезита
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