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брой 41
юли 2006

Лятото вече напредва, ученищите вече са във ваканция и също
възрастните мислят кога да вземат малко време за почивка.
Още една година мина - вече шеста за мене като енорийски
свещеник тук в Русе - и се чуствам много щастлив между вас.
Няма как, но често трябва да сядам за да гледам къде сме в
нашия път: да, защото заедно търсим съвършенството в
светостта. В Библията намираме писано: “И тъй, бъдете свети,
защото Аз съм свет.” (Лев 11,45): “и тъй, бъдете съвършени,
както е съвършен и Небесният ваш Отец.” (Мт 5,48). Бог се
обърна към всеки човек лично и като общност, защото ние не
сме острови, които живеем далеч един от друг. Така се радваме
заедно и плачем заедно. През тези шест години сме имали
много от тези моменти на радости и мъки, но точно чрез тези
моменти общността е станала това, което е сега. Но като Свети
Павел апостол трябва и ние да кажем думите: “Казвам тъй, не
защото вече достигнах, или че се усъвършенствувах, но се
стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христа
Иисуса.” (Еф 3,12).
Можем да се запитаме, всеки от нас и заедно, дали можехме да
направим нещо повече. Сигурно бихме могли, но
постиганатото можеше да бъде и по-малко, ако някой от нас се
откажеха от някои задачи!
Сигурен съм, че нашата общност вече събира хубави плодове
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дадени от съвместната ни работа. Стига да гледаме това, което
сме живели през неделите на месец юни тази година, с първата
изповед на децата, първото причастие на още други деца,
кръщението на малкия Васил, и особено с първите обети на
сестра Катя. Най-хубавото е вашето участие в тези и други
събития на енорията и не само в момента, но и по време на
подготовката. Всеки дава от себе си каквото може и чудесата
стават.
През тази година също се радвахме, за това което от давна
искахме но още нямахме: една по-удобна сграда за всички нас.
Помня още когато в 2003г поисках от епископа разрешение за
да търся средства за този строеж; когато почнахме да рисуваме
с архитета проекта (колко листенца минаха под нашите ръце!);
когато писах първите писма на Асоциации, енории, епархии,
познати, близки за да получим помощ. Наистина през тези
години се познах с Божието Провидение: тръгнахме без една
стотинка, но всеки път когато е бил момента за плащане, точно
в този момент, пристигнаше точно необходимата сума!
Виждах с моето притеснение вашето притеснение, с моите
трудности, вашите. Изпитахме заедно затрудението от липсата
на стаите, където да изпълняваме нашите дейности... но
успяхме да го правим и да продължаваме без да ги спираме.
Сега нашата енория е благодарна на всички благодетели, които
през тези две години са ни помагали за да имаме тази нова
сграда, която вече показа, че наистина имахме нужда от нея за
нашите дейности.
В деня на откриването (18.09.2005г) четох списъка на тези
благодетели, но искам да ги пиша в страниците на този
бюлетин. Господ да обогатява всеки от тях с всяка благодат.
На вас желая приятна почивка, готови да тръгнем заедно от
септември месец с новите дейности. През лятото аз ще
продължавам да бъда тук на вашето разположение.

О.Валтер Горра

mailto:enoria_russe@yahoo.it
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Енорийският свещеник, Валтер Горра, заедно с цялата
католическа общност в Русе изказват своята сърдечна
благодарност на благодетелите, които с техни средства
помогнаха за новата сграда на енорията “Свети Павел от
Кръста”:

Германска Католическа организация Реновабис
Германска Католическа организация Кирке ин Нот

Епархия на град Терамо (Италия)
Епархия на град Кьолн (Германия)

Германска Католическа организация Киндеркомисион
Конгрегация за Източните Църкви (Рим)

Епископска Конференция САЩ
Американска Католическа организация Раскоб (САЩ)

Пасионисти от Холандия, Испания, Белгия, Италия
Дон Джованни Пиаца и енория в Числаго (Милано - Италия)

Г-жа Приметта Фантини  (Флоренция - Италия)
Асосация Барнаба (Флоренция - Италия)

Семейство Филиппески (Флоренция - Италия)
Енория “Санта Мария Горетти” (Милано - Италия)

и на още много организации, енории както и на познати,
приятели и  близки на Отец Валтер и на сестрите пасионистки
за тяхното сътрудничество по време на строежа.
Спомен - благодарност също и за бащата на отец Валтер,
Глауко Горра, който допринесе много  за този строеж.

Русе, 18 септември 2005г
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За мен бе много вълнуващо и
дългоочаквано събитие, което ме свърза
още по-силно с Господа. Събитието, което
ми донесе неописуема радост, събитие към
което се подготвях през годините
прекарани в Италия. Още повече бе

вълнението и благодарността ми към Бога, към Началничките,
към сестрите в България и О.Валтер, когато научих, че
посвещаването ми на Господ ще бъде на родна земя. Там
откъдето всичко започна, там където са моите близки, приятели
и познати. Дълбоко в сърцето ми искам да изкажа благодарност
към цялата католическа общност на Русе, към хората, които
чувствам като свое семейство. Благодаря и на Епископ Петко
Христов, който бе ръководил това събитие.
Да се посветиш на Бог това е много личен и в същото време
момент, който засяга не само Бог, теб, но и всеки, който
срещнеш по своя път. В този ден Бог ми даде да почувствам
своята единствена и неповторима за мен любов. Разбира се, не е
единствен, защото любовта на Господ ме съпътства още от
зачеването ми, но това събитие, което ще пазя дълбоко в
сърцето си. Време, когато
свършва пътят на младежките
ми лутания с въпросите,
които си задава едно момиче
и вижда смътно своето
бъдеще. Започва най-
хубавият период-периода на
зрелостта. Зрелостта, в която
все повече ще откривам това
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велико тайнство наречено –
Бог, когато ще вървя по своя
жизнен път ръка за ръка с
Него, когато смисълът на моя
живот, защото съм на този
свят, всички мои мисли,
действия, въжделения ще
бъдат изпълнени с една
личност, което е Бог. През
годините на моята подготовка открих как да обичаш, живееш и
служиш на Бога и заедно с Псалмиста възкликвам: „Ще те
превъзнасям, Боже мой, Царю мой и ще благославям Твоето
име отвека довека” (Пс.144,1) Моля се, всеки ден да живея с
помощта на Бога мира, радостта, добротата; да раста духовно за
да мога да се нарека достоина Неговата ученичка.
Говорих, че е също и момент, който прекрачва границата на
личното. „Бога никой никога не е видял. Ако любим един
другиго, Бог пребъдва в нас...” (1Йо 4,12). Във всеки човек
живее Бог и аз искам да откривам неговото лице, желая да
изживея чувствата на Исус, да имам Неговото състрадание,
човечност, бих искала да бъда молив както казва Блажена
Майка Тереза, аз бих добавила мъничък инструмент в ръката на
Бога, който да носи мир, надежда, вяра, че Бог е винаги близо
до всеки, който го търси с искрено сърце.
Още веднъж искам да изкажа моята голяма благодарност към
всички, които бяха до мен през този най-тържествен миг от моя
живот тук в България и с много топлина си спомням за хората,
които оставих в Италия и които ми дадоха своята обич и бяха
духовно с мен. Благодаря ви от сърце.

Сестра Катя
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Думата „католическа” означава „универсална”
или „вселенска”, те.  отнесена към целостта
или съвкупността. Църквата е католическа в
двоен смисъл: най-напред, защото Христос

присъства в нея. Там, където е Исус Христос, там е и
Католическата Църква. Неин устой е пълнотата на Тялото
Христово, съединено със своята Глава, от което следва, че тя
получава от Христос „пълнотата на средствата за спасение”,
които Той е пожелал: изповядване на правата и завършена вяра,
пълноценен живот на тайнствата и служението в реда на
апостолската приемственост. В този основен смисъл Църквата е
била католическа в деня на Петдесетница и ще бъде такава
винаги до деня на Второто и Славно Пришествие.
На второ място Църквата е католическа, защото е изпратена от
Христос с мисия до целия човешки род:
Всички хора са призвани за новия Божи народ. Ето защо този
народ, който остава един и единствен, необходимо ще се
разпростре в целия свят и през всички времена, за да се
изпълни предопределеното от Божията воля. Бог изначално е
създал човешката природа единна и е постановил да се съберат
ведно чедата Му, които са били разпилени... Този характерна
универсалност, която украсява Божия народ, е дар от Самия
Господ и благодарение на Него Католическата Църква
убедително и постоянно се стреми да възсъедини цялото
човечество с всичкото добро, което то има, в Главата Христос и
в единството на Неговия Дух.

ВСЯКА ОТДЕЛНА ЦЪРКВА Е „КАТОЛИЧЕСКА"
Църквата на Христос действително присъства във всички
законни местни съобщности на вярващи, които се придържат
към своите пастири и също са наречени Църкви в Новия Завет...
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В тях вярващите се събират чрез проповедтта на Христовото
Евангелие и честват Тайната Господня вечеря... В тези
общности, колкото малки и бедни да са и често пъти
разпръснати, присъства Христос, по силата на Когото се
възобщава една, свята, католическа и апостолска Църква.
Под местна Църква, която най-напред е диоцеза (или епархия),
се разбира общност от вярващи християни, приобщени във
вярата и тайнствата с техния епископ, ръкоположен в
апостолското наследство. Тези отделни Църкви са създадени по
образа на Универсалната Църква; само в тях и чрез тях
Католическата Църква съществува като една и единствена.
Отделните Църкви са изцяло католически чрез приобщаването
им към една от тях - Римската Църква, която държи първенство
в любовта. Тази Църква има по-голямата сила на първенството
и затова с нея необходимо трябва да се съгласува всяка друга
Църква, т.е. вярващите навред. И наистина, след слизането при
нас на Въплътеното Слово всички християнски Църкви от
всички страни са приемали и приемат великата Църква, която е
тук (в Рим), за единствена база и опора, защото според самото
обещание на Спаси-теля вратите на ада никога не ще имат
надмощие над нея.
Не трябва да смятаме, че Универсалната Църква е някакъв сбор
или, ако можем така да се изразим, федеративно обединение на
отделни Църкви. Много повече Църквата е универсална по
своето призвание и мисия, коренейки се в различните условия
от граждански, социален и културен порядък, като във всяка
част на света приема различен облик и форми на проявление.
Богатото разнообразие от църковни дисциплини, литургични
обреди, теологични и духовни наследства, присъщи на
местните Църкви, показва още по-прекрасно съборността на
неделимата Църква като единогласно съзвучие на
многообразието.

(От Катехизис на Католическата Църква № 830-835)
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На 11 юни ние децата ( Валентин, Дени,
Мария, Мариела, Мартин, Тони, Теодор и
Християн) взехме второто тайнство-изповед.
Винаги, когато имахме катехизис, си
говорехме за първата изповед-какво означава

изповед. Ние разбрахме, че не трябва да крием грехове от
свещеника.
Започна радостно литургията. Отец Валтер ни представи и
каза, че литургията ще бъде за нас децата,които ще се
изповядаме за първи път на този ден. След литургията отец
Валтер започна изповядането по азбучен ред, един след друг.
Когато започнахме, много хора си тръгнаха, но другите
останаха. Ние бяхме си записали греховете на листи. Щом се
изповядвахме, ние със сестра Йола запалвахме листчетата и
казвахме една молитва.
След изповедта всички ни ръкопляскаха и ни направиха
няколко снимки. Най-накрая хората ни поздравиха и всеки ни
пожела по нещо. От Каритас получихме и подаръци. Бяхме
много развълнувани и щастливи.

Тони  Иванов
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18-ти юни... Една обикновена дата, един
обикновен ден. Така е. Но дали беше
обикновен за нас – тези, които пристъпихме
прага на църквата на 18-ти юни?
Ако попитате Щефи, Мария, Деси, Ники,

Симеон и Кристиян, сигурна съм, че ще кажат „Беше
незабравим ден, ще остане единствен!”. Ако попитате
родителите и нас катехистите – едва ли ще можем да кажем
нещо. Може би трябва да потърсите отговора не на устата, а в
очите ни. Така беше и на 18-ти юни...
На 18-ти юни, едни красиви деца, нашите деца, влязоха в
църквата с много трепет и вълнение. Те бяха поканени на лична
среща с Исус. Те отдавна я чакаха, подготвяха се за нея и много
силно я желаеха. И ето дойде момента... Всеки от тях, с тихи
стъпки на благоговение пристъпи към олтаря. Всеки от тях, със
своето „Амин!”, сякаш казваше „Да, искам те Исусе в мен!”.
В този момент исках да извикам „Вижте ги колко са хубави!
Това са моите деца!”. Радостта и вълнението, които изпитах
тогава, трудно мога да пресъздам сега на лист. Казах „моите
деца”, защото така ги чувствам. Защото в продължение на три
години ние работихме усърдно и станахме екип, за което
искрено им благодаря. Благодаря също на о.Валтер, с.Йола и
родителите за подкрепата и най-вече за доверието в нас
катехистите.
Пожелавам на Щефи, Мария, Деси, Ники, Симеон и Кристиян
да съхранят чувството на трепет от този ден и винаги, когато
пристъпват към олтаря, казвайки „Амин” на „Тялото Христово”
да си го спомнят.

Емилия Големанова
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18 юни Първо Причастие на
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18 юни Първо Причастие на
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Твърде много млад, за да мисля за Бога

Твърде много уверен за себе си, за да мисля за Бога

Твърде много щастлив, за да мисля за Бога

Твърде много уморен, за да мисля за Бога

Твърде много ангажиран, за да мисля за Бога

Твърде много късно, за да мисля за Бога

“Защото каква полза за човека, ако придобие цял
свят, а повреди на душата си?” (Мк 8,36)

25 юни
Васил

16 юли
Тихомир
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Все още под влияние на силната емоция от
преживаното, започвам своя разказ за
пътуването ни до Италия.
Групата ни беше съставена от младежи и

катехисти от енория “Свети Павел от Кръста” Русе, под
ръководството на отец Валтер и сестра Йола. Бяхме поканени
от асоциация АЕS – CCC, която организира всичките ни
работни срещи, поклонения на свети места и развлечения.
Целта на пътуването ни бе запознаване с работата на
италианските енории. Искахме да разберем как се живее в една
голяма католическа енория, какви дейности се развиват, как се
финансират, как се привличат последователи и най-важният
въпрос: Какво от техния опит можем да приложим в България –
в нашата енория. Най-голямо впечатление ми направи
оптимизма на хората в Италия и увереността им, че всичко
зависи от обикновения човек. За тях е достатъчно да имат добра
идея, в която да вярват и след това тръгват да търсят
последователи и преди всичко собствени ресурси за
финансиране. При срещите ни с катехисти, младежи,
свещенници и доброволци от местни асоциации, се усещаше
пламъка в душата им, всеотдайният им доброволен труд за
възпитаване на децата в християнската вяра и християнските
ценности, за поддържане на енорийските домове, за
подпомагане на болните, бедните, хората без перспективи.
Всеки дава това, което има възмъжност, но най-вече отделя от
времето си за да се реализират дейностите в енориите.
Посещението ни съвпадна с времето на летните лагери. В
енорийските домове се събират децата и под ръководството на
младежите учат песни, рисуват, играят, правят походи сред
природата. Всеки лагер има тема, по която се работи и всички
ежедневни дейности са свързани с нея. - свързани с радостта от
дарения ни от Бог живот и как най-пълноценно да го живеем.
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Децата се учат на отговорност, милосърдие и взаимно
приемане. Надяваме се и нашите младежи да са се заразили с
ентусиазма на италианските си връстници и да поемат част от
задълженията по възпитанието на по-малките.
При срещите с катехисти видяхме богатите им библиотеки. Те
разполагат с много възможности за подготовка. Към епархиите
има структури за обучението им. Всеки месец организират
срещи и обмяна на опит, лекции, запознават се с нови
документи, издадени от Ватикана. Липсата на тази
информация, учебници и помагала за водене на катехизис са
най-големите ни проблеми в България. Когато споделихме това
на срещите получихме поздравления от новите си приятели за
работата при тези условия. Мен обаче, това ме натъжава,
защото го приемам като пропуснати възможности за по-добро
обучение на нашите деца, за по-непосредствен контакт с тях.
Проведохме среща и с ръководството на асоциация АЕS – CCC,
научихме за дейностите им по целия свят за ограмотяване на
населението, подобряване на личната хигиена и въвеждане на
съвременни практики в земеделието и туризма. В офиса на
асоциацията се запознахме и с ръководител на скаутите в
област Падуа. Разказаха ни за работата на организацията по
християнското възпитание на младежите и развиване на
уменията за справяне в кризисни ситуазции. Тяхната цел е да
научат децата и младежите, че човек може да разчита главно на
другия до себе си.
Имахме среща с главният редактор на списание и радио
„Месаджеро ди Сант Антонио”, което се издава в Светилището
на Свети Антон в Падуа. Те се разпространяват по целия свят и
достигат до милиони християнски семейства. Запознахме се с
дейността на асоциацията за мисионерите в чужбина. Научихме
как се подготвят хората за мисии в цял свят, каква работа
вършат. С изненада разбрахме, че и цивилни граждани могат да
станат мисионери, стига да го желаят и да се подготвят.
Показани ни бяха забележителни църкви и музеи в Падуа и
областта. Най-голямата и красива базилика, която всеки човек,
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посетил Падуа трябва да
види е “Свети Антон”. В
чест на този обичан и
почитан християнски
светец величествената
катедрала е построена на
мястото на малкия
параклис, в който той е
служил. Тук се
съхраняват мощите и
нетленните части от

тялото му. От цял свят се стичат хора за да се поклонят пред
светеца, да се молят и да му благодарят за сторени от него
чудеса.
Посетихме дома на епископа и музея към него, батистерото към
катедралната църква. Последното е място за кръщаване,
оформено като отделна сграда и красиво иконописано със
сцени от Библията. Музеят в Падуа ни впечатли с богатата си
колекция от археологически и художествени произведения.
Запознаха ни с произведенията на Джото, художникът
направил крачката между средновековието и ренесанса именно
в Падуа. При разходката ни в околностите на Падуа, където има
минерални извори и красива природа посетихме къщата, в
която са протекли последните години от живота на великият
италиански ренесансов поет Петрарка.
Един ден беше отреден за разходка във Венеция. Уникалният
град в морето ни впечатли с богатството и красотата си.
Базиликата “Сан Марко” и музеят към нея със златните си
мозайки, изработени главно в източен стил оставиха трайни
следи в съзнанието ни. Видяхме моста “Риалто” с кипящата от
векове търговия, “Мостът на въздишките”, по който са вървели
осъдените към затвора, църквата на монасите - францисканци, в
която имаше икони и скулптури, създадени от Тициан,
Донатело и други велики художници. Непрестанният дъжд не
попречи на доброто ни настроение, а младежите дори
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танцуваха под дъжда.
През свободното си
време, последния ден от
посещението в Италия
повечето от нас
посетихме църквата
“Света Юстина”,
намираща се на главния
площад на Падуа –
“Прато делла вале”. В
нея според преданието се

съхраняват мощите на свети евангелист Лука. Разгледахме и
музея на свети Леополд. Имахме щастието да станем
съпричастни с голямата емоция на спечелването на Световната
купа по футбол от Италия.
И накрая бих искала да споделя, че хората бяха тези, които ни
впечатлиха най-много. Видяхме на практика, че вярата ги прави
по-добри. Оценихме, колко е важно човек да излезе от своята
“черупка” и да открие ц какво може да е полезен на другите.
Бих искала да изразя благодарността ни за перфектната
организация, която направиха от асоциация АЕS – CCC. Те ни
дадоха възможност да изпълним целта на нашето пътуване.
Благодарим на всички доброволци, работещи към асоциацията,
които ни придружаваха ежедневно и се грижеха за нас по един
деликатен начин, като постоянно се стремяха да ни покажат
всички аспекти на проблемите, които ни интересуваха, да
посетим колкото се може повече места и да се срещнем с
повече хора, да обменим идеи. Благодарим на Дон Матия и
младежите от Енория “Пресвето Сърце Исусово”, които
ежедневно се грижеха за нас и поеха голяма част от тежестта по
нашето пребиваване в Италия. В ежедневните литургии, в
които участвахме в Италия и сега на наша земя, ние се молим
за тяхното здраве и щастие и благодарим на Бога, че ни срещна
с тях.

Ирена Пасхалева
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Отчаян, шефът гледа часовника и, вече е сигурен, че
подчинения му няма да дойде на време за да свърши много
важен доклад, който щеше да бъде представен на едно
събрание. Обажда се в неговата къща по телефона.
☺ „Здрасти!” отговаря шепнейки един детски глас.

☻ „Здрасти! Твоя баща вкъщи ли е?”
☺ „Да!” отговаря шепнейки детето

☻ „Мога ли да говоря с него?”
☺ „Не!” казва детето с тих глас.
Малко раздразнен търси начин да говори с някой възрастен
човек: ☻ „А твоята майка там ли е?”
☺ „Да”

☻ „Тя може ли да говори с мене”
☺ „Не! Тя е заета”

☻ „Има ли някои друг там?”
☺ „Да” шепне

☻ „Кой?”
☺ „Един полицай!”
Малко изненадван, шефът продължава, питайки:

☻ „И какво прави там един полицай?”
☺ „Говори с тати, мами и един пожарникар” отговаря
детето шепнейки
Чувайки голям хаос от друга страна на телефона, шефът пита
уплашен: ☻ „Какъв е този голям шум?”
☺ „Един хеликоптер”

☻ „Хеликоптер...?”
☺ „Да, влиза в отдела за изчезнали хора”

☻ „Но... Какво става?”
И гласът на детето шепне, смеейки се:
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Дечица! Не правете като това дете!
Приятна ваканция на всички вас, но не
забравяйте да четете и да пишете
домашни през лятното време, за да бъдете
готови пак на 15 септември да започнете
новата учебна година.
Една целувка от Флик и Флок
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Селото в подножието на замъка било
събудено от гласа на глашатая на кастелана,
който четеше една прокламация на площада.

“Нашият многообичан господар кани всички верни поданици
да участват в празника за неговия рожден ден. Всеки ще получи
една приятна изненада. Моли от всички една малка услуга:
който участва в празника да има любезността да носи малко
вода за да се напълни резервоара на замъка, който е празен.”
Глашатаят повторил много пъти прокламацията, после се
върнал в замъка. В селото започнали различни коментари.
“Какво? Ето тиранина! Има достатъчно слуги за да напълни
резервоара! Аз ще занеса една чаша с вода и ще бъде
достатъчна!”
“Не, не! Той винаги е бил добър и щедър, аз ще занеса един
варел...!”
“Аз един напръстник...!”
“Аз една бъчва..!”
Сутринта на празника, се виждаше един странен кортеж да се
изкачва към замъка. Някой търкалял с всички сили големи
варели или се задъхвали насейки големи кофи пълни с вода.
Други присмивайки се на спътниците си, носеха малки гарафи
или една чаша на поднос. Шествието влязло в двора на замъка.
Всеки изпразваше своето участие в голяма вана, слагаше го в
един ъгъл и после се обръщаше пълен с радост към залата за
банкета. Печено месо и вино, танци и песни се редуваха, докато
към вечерта господарят на замъка благодарил на всички с
любезни думи и се оттеглил в стаите си.
“А обещаната изненада?” мърмореха някои с разочарование и
досада.
Други показвали една голяма радост: “Нашият господар ни
подари най-прекрасния празник”. Всеки преди да се завърне,
мина да си прибере съда. Тогава експлодираха от виковете,
които се усилваха бързо. Възклицанията на радост и яд бяха все
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по възторжени: съдовете бяха пълни със златни монети.
“Ах! Ако бях донесъл повече вода!”
Запомни!
“Дайте на другите и Бог ще ви даде: мярка добра, натъпкана,
стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с
каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери”. (Лука 6,38)

Сестра Терезита


