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Приближава се денят в който ще станат
седем години от както станах енорийски
свещеник и осем от когато дойдох в
България. Не са малко годините, които
изминаха и в мене останаха хубавите спомени дадени от
хората, които срещнах и събитията, които станаха. Нормално е,
че заедно с тези хубави, съм имал и неприятни, но ако трябва
да ги сложа на кантара първите са много, много повече.
Едно от най-хубавите неща, сигурно е породено от найтрудните събития, които сме искали да организираме. Често
някой е тръгвал с идеята “няма да стане”, но вие всички знаете
моето мнение за всяко нещо: с помощта на Бога и с хората с
добра воля “ще стане!”. Така през тези години децата,
младежите и възрастните са станали актьори в пиесите,
докладчици в кръгли маси, певици в концерти, и т.н.
“Ще стане” и е станало, защото всеки път всеки е повярвал, че
скромно и с работа е възможно да дадем най-хубавото от себе
си. Станало е, защото макар и да не сме професионалисти с
любов и увлечение можем да достигнем до това, което е
предложено.
Наистина е така! И беше така за миналия великденски концерт
проведен в неделя 15 април: голям успех!
Спомням си преди две години, когато поканих енорияшите да
се включат в нашия храмов хор, който трябваше да приеме
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задача да организира концерти, свързани с литургически
празници. Колко беше трудно да намерим между нас някой,
който, да вземе палката и да дирижира хористите. Но си
намериха такива хора. Почнахме тихо, без голям шум! И така
продължихме и концерт след концерт сме усетили прогреса.
Още за Рождество Христово 2006г, концертът беше много
добър, но този последния за Великден трябва да кажа че беше
“почти” чудесен. Дори онези по-песимистично настроените са
промениха собственото си мнение “няма да стане”.
От началото исках да стигнем до този резултат:един наш хор,
който, преди всичко можеше да бъде случай за хората да се
срещнат и да направят нещо полезно и хубаво за всички,
водени от вярата.
Защото един храмов хор не е само съставен от хубави гласове и
ако няма вяра в това, което се пее, няма смисъл да го правим!
Ако хористите не се уважат и се обичат помежду си, вече няма
за какво да пеем. От една страна, малко скришом, гледах от
тази гледна точка и сега мога да кажа, че доста стъпки са били
направени напред в тази област.
Като свещеник, се радвам и за хубавите гласове, които пеят в
синхрон, но още повече за духа, който се роди между
хористите.
Както гласовете така и този дух все още се нуждаят от работа,
но видях, че посока вече е тази.
Поканвам и други енорияши да се включат в нашия хор,
особено с мъжки гласове. Със същия дух на смиреност и
кротост, който трябва да имаме в нас можем да гледаме вече по
-напред и особено към юбилея за 100 години на органа, която
ще празнуваме в 2008г. Ще организираме хубави неща да
проповядваме Исус на всички хора и чрез духовната
християнска музика. (между другото - следващият концерт е
предвиден за 17 юни).
Трябва ни също по-млади гласове, но това е голям проблем за
нашата енория в момента. Ани, Йоана, Мира, Невена,
Виктория, Кармен, Кирил, Ели, Розалия, Биляна, Нора,
Елисавета, Мира, Маги, Сабина, Грета... са само няколко от
младежите, които се преместиха от Русе в чужбина или в други
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градове в България, заради работа или учението в
университета. Вече научаваме и за други младежи от нашата
енория за ориентацията след училище.
Трябва да си го признаем и да увеличим нашите усилия към
децата, за да бъдат напълно готови утре да тръгнат, но да
останат верни на това, което научиха през тези години.
За нас е много мъчно, но това е реалността за нашата енория,
която не малко пречи за програмиране на бъдещето, във всички
области на енорията. Много ми е хубаво през лятото, когато
тези младежи се върнат за няколко седмици във ваканция, да ги
срещам отново и да чуя какво правят.
Те са младежите, с които започнах първите срещи, когато
пристигнах и са още в моето сърце. Те са онези, които
приготвих за няколко тайнства и си спомням още радостта от
онези дни. Те са чеда от тази енория, за които се надявам един
ден да могат да се върнат за постоянно тук в Русе.
Колкото и да изглежда трудно сега, защо да не помислим, че и
това “ще стане!”
Отец Валтер Горра
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На 5 май 2007 година в гр. Белене се състоя
едно изключително тържествено събитие за
католическата общност от Никополската
епархия. Извърши се въвеждане в
свещенически сан на Стефан Калапиш, от с. Бърдарски геран.
Церемонията се състоя в Църквата Светилище „Рождение на
Блажена Дева Мария".
Събитието бе почетено с присъствие от Папския нунций в
България, Джузепе Леанца, епископ Пройков и епископ Георги
Йовчев. Присъстваха и много вярващи, сред които близки и
приятели на ново представения свещеник, отец Стефан. Светата
Евхаристия се отслужи от монс. Петко и присъстващите
свещеници.
Приветствени слова бяха изказани от монс. Петко, Папския
нунций и отец Коррадо, на които отец Стефан отговори
затрогващо.
Цялото тържество бе отлично организирано и протече при голям
интерес и съпричастие от страна на присъстващите. Впечатляващ и
много радостен факт бе, че хористите бяха предимно млади хора.
Не на последно място по важност е и участието на сестра Йола
като компетентен говорител на тържеството. До голяма степен тя
допринесе за експедитивното протичане на церемонията, както и
за вниманието на всички богомолци в църквата.
Бих искала да споделя и моето лично впечатление: за първи път
участвам в подобна църковна церемония. За мен ще останат
незабравими както ведрата атмосфера, която цареше навсякъде,
така и въодушевлението на гражданите на Белене, а също така и
възможността да общувам с голяма част от гостите. Това, което най
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-често споделяхме е, че тържества от такъв характер не се случват
често. Успяхме да разгледаме и някои от забележителностите в
града.
В ранния следобед се завърнахме в Русе в приповдигнато
настроение и заредени с много положителна енергия от деня
прекаран в гр. Белене. Да си пожелаем повече подобни събития,
които да укрепват Вярата и Любовта към Бога и нас човеците!
Д-р Мария Христова
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«Както живият Отец Ме е изпратил
и Аз живея чрез Отец, така и онзи,
който яде от Мене, ще живее чрез Мене» (Йоан 6, 57)
Говорейки за дара на Своя живот, Господ Исус, който стана за
нас храна за истина и любов, ни увери, че « ако някой яде от
този хляб, ще живее навеки» (Йоан 6, 51). Но този «вечен
живот» започна вече в нас в това време, чрез промяната, която
евхаристийният дар породи в нас: «Който яде от Мене, ще
живее чрез Мене» (Йоан 6, 57). Тези думи на Исус ни карат да
разберем, че тайната «в която се вярва» и «която е отслужена»
притежава в самата себе си един динамизъм, който я прави
начало на нов живот в нас и форма за християнско
съществуване. Причестявайки се с Тялото и Кръвта на Исус
Христос, ние наистина ставаме участници в божествения
живот, по един все по-зрял и по-съзнателен начин. Това изтъква
също Свети Августин в своите Изповеди (Confessions),
наричайки вечното слово (logos), храна за душата; показвайки
ясно парадоксалния характер на тази храна, Светият Доктор си
представя, че се чува да казва: «Аз съм храната за големите.
Порасни и ти ще ме изядеш, но ти няма да ме превърнеш в себе
си, такава е храната на твоята плът, но ти ще се превърнеш в
мен». Наистина, това не е евхаристийната храна, която се
превръща в нас, но ние сме, които се променяме тайнствено
чрез Него. Христос ни храни, обединявайки ни в нас със Себе
Си; «Той ни превлича в Него».
Служението на Евхаристията се явява тук в цялата си сила, в
качеството си на извор и връх на християнското съществуване,
бивайки същевременно начало и изпълнение на ново и
решаващо Служение - la logiké latreía. Думите на свети Павел
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към Римляните в тази връзка са най-синтезираната
формулировка за начина, по който Евхаристията преобразява
целия наш живот в духовно Служение приятно на Бога: «Аз ви
насърчавам, мои братя, чрез нежността на Бога, да му
поднесете вашите тела в свята жертва, способна да се понрави
на Бога: именно тук е духовното Служение, което вие имате да
Му направите» (Рим 12, 1). В този призив се появява образът на
новото Служение, като цялостна жертва на личността в
общение с цялата Църква. Настояването на Апостола за
жертвата на нашите тела подчертава конкретният и човешки
характер на Служението, което няма нищо безплътно. В тази
връзка, светецът от Ипоне ни припомня, че в «жертвата на
християните, толкова многобройни, каквито сме ние, ние
формираме в Христос само едно тяло, и това е тази жертва-там
– призната от верните- която всеки ден обновява Църквата,
откривайки се отново поднесена дори в това, което тя дарява».
Католическата доктрина наистина твърди, че Евхаристията, в
качеството й на жертва на Христос, е същевременно жертва на
Църквата и така на верните. Настояването върху жертвата - «я
прави свещена» – казано тук цялатаекзистенциална наситеност
включена в преобразяването на нашата човешка реалност
обхваната чрез Христос. (виж Фил 3, 12).
(от Апостолически призив Sacramentum Caritatis - Тайнството
на Любовта - на Папа Бенедикт XVI върху Евхаристията,
извор и връх за живота и мисията на Църквата, № 70)
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ПОКАНА

Скъпи хора, аз каня
цялата общност. За
мен ще бъде чест да
дойдете за моето Първо Причастие
Мариела

Много искам да поканя
всички енорияши за да се
радвам, когато приема
Първото Причастие.
Благодаря на всички хора,
които ще могат да дойдат
за това хубаво събитие. Благодаря
Тони
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ПОКАНА ЗА
ПЪРВО ПРИЧАСТИЕ

Всички, които искат и
могат да дойдат, те са
поканени.
Нека всички да бъдем
заедно, на 10 юни
Валентин

Скъпи хора, каня ви на
моето Първо Причастие,
защото това събитие в
живота ми е много важно
за мен и искам да го
отпразнувам с вас.
Мартин

Скъпи вярващи, от сърце аз
искам да ви поканя на
моето Първо Причастие.
То ще се състои в нашата
католическа църква на 10
юни. Аз и моите приятели
ще се радваме да дойдете
Дени
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Вярвам Господи, и изповядвам, че Ти си
наистина Христос, Син на живия Бог, Който
дойде в света да спасиш грешниците, от
които първият съм аз.
Вярвам също, че това е самото Твое пречисто тяло, а това е
самата Твоя скъпоценна кръв.
Затова Те моля: помилвай ме и прости моите волни и неволни
прегрешения, които съм извършил с думи, с дела, съзнателно
или несъзнателно, и удостой ме неосъдително да се причастя с
Твоите пречисти Тайни за опрощение на греховете ми и за
вечен живот.
Приеми ме днес, Сине Божи, за участник в Твоята тайна
вечеря, защото аз няма да издам тайната на враговете Ти, нито
ще Ти дам целувка като Юда, но като разбойника Те моля:
„Спомни си за мене, Господи, в царството Си".
Причастяването с Твоите свети Тайни, Господи, да ми бъде
не за съд или осъждане, но за изцеление на душата и тялото ми.
(молитва преди причастието в литургията в източния обред)
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Понеделник 23 април, поздравихме сестра
Санта, която беше повикана от своите
началници за друга задача в Рим. Сестра
Санта беше в България за близо осем години
(от 26 септември 1999г) и изпълняваше
мисията, която й беше
дадена, с голяма любов в
Русе, Малчика, Трънчовица и
през последната година в
Свищов.
На нея нашата енория
пожелава да се сбъднат най
-хубавите неща.
Скъпа
сестра
Санта,
благодаря от все сърце от
всички нас.

10 май
Църковен брак
между
Йосиф и Цецка
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Аз се казвам...Всъщност няма значение как
се казвам, защото вярвам, че има още много
хора като мен. Родил съм се в семейство на
богати родители, но твърде млад останах
сирак. На смъртния си одър баща ми завеща своето богатство,
със заръката не само да го опазя, но и да придобия още поголямо. Понеже бях млад и неопитен, потърсих съветник, но така
и не можах да намеря подходящ. Един ден срещнах старец с
почтен вид и го помолих да ми стане такъв. Той отказа, но ми
препоръча една Книга. Книга, която била създадена от любов към
нас хората, за да ни покаже как да живеем най-добре. Книга,
която ни показва как да придобием най-голямото
богатство...Книгите по мое време бяха много скъпи, но аз
послушах стареца и си я набавих.
Тя се оказа добър, но строг съветник и не търпеше компромиси в
живота ми. Постепенно ме водеше по пътя, по който трябваше да
вървя. Книгата ми показа, че на света има толкова много хора,
които се нуждаят от пари. А аз имах толкова много пари, от
които не се нуждаех. Книгата ме съветваше, как да давам без да
подценявам или обиждам хората и как да се радвам, когато го
правя.
Един ден тя, Книгата, моят добър съветник, поиска да продам
целия си имот и да раздам и него. Не крия, че малко се
позамислих, но вече й имах твърде голямо доверие и затова я
послушах. От всичко, оставих за себе си един кат дрехи и нея, моят
скъп съветник.
Така тръгнах по света. Където виждах хора се спирах, разтварях
Книгата и им четях съветите, които тя даваше. Едни приемаха и
тръгваха по стъпките, посочени от нея, други ме ругаеха и ми се
надсмиваха. Аз обаче вярвах на Книгата и продължавах по
избрания за мене път.
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Един ден влязох в един град. На площада продаваха човек, който
не си беше платил дълга. Жена му и децата му плачеха за него, а
той ги гледаше безпомощно с голяма печал в очите. Искаше ми се
да помогна на това семейство, но нямах нищо, освен дрехата,
която нищо не струваше и Книгата - моят любим съветник.
Замислих се вгледан в нея и реших да я предложа срещу
свободата на длъжника. Един богат младеж, който си търсеше
съветник я купи. Парите стигнаха не само за откупа, но и да
помогнат на това вече щастливо семейство.
Тогава моите другари взеха да ме корят, че съм продал Книгата,
Аз само казах:
- "Тя сама се продаде! Тя ме посъветва да я продам!"
Поех по Божия свят без моя съветник, защото съветите му бяха
вече дълбоко в мен, в моето сърце и душа. И така следвал ги,
накрая придобих най-голямото богатство - да ме прегърне
Създателят на тази Книга и никога да не се отделя от Неговото
присъствие.
Пламен Донев
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Един отшелник видял, в една гора, един
ястреб. Ястребът донесъл едно парче
месо до своето гнездо, разкъсал го на
много малки парчета и започнал да храни една малка и ранена
врана.
Отшелникът се учудил, че един ястреб хранел така една малка
врана и размишлявал: „Господ ми е изпратил един знак. Дори
една малка ранена врана не е изоставена от Него. Господ е
научил един хищен ястреб да отгледа едно създание от друга
порода, останало сираче на света. Наистина се вижда, че Бог
дава нужното на всички създания, а ние винаги се безпокоим за
нас самите. Желая да престана да се тревожа за мен самия! Бог
ми показа какво трябва да правя. Няма да си доставям повече
храна. Господ не изоставя никое от своите творения - няма да
изостави и мен.” И така направил. Седнал в онази гора и не се
помръднал повече от там; молил се, молил се и нищо друго.
Три дни и три нощи останал така, без да пие дори една глътка
вода и без да хапне залък хляб. Четвъртия ден отшелникът бил
толкова отслабнал, че не бил способен вече да повдига ръка. От
голямата слабост заспал и ето един ангел му се явил на сън.
Ангелът го гледал навъсено и му казал: „Знакът беше за тебе,
разбира се, за да се научиш да следваш примера на ястреба!”
В този момент Исус запитал: „Според тебе,кой от тези трима ти
се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на
разбойниците?
Законникът отговорил: „Оня, който му стори милост.” Тогава
Исус му каза: „ Иди и ти прави също така...” (Лука 10,36-37 )
Твърде много заставаме на страната на който трябва да получи.
За Исус ние сме онези, които трябва да дадат!
Сестра Терезита
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Дейността на Каритас е
много
разнородна и не винаги лека. Понякога ние
доброволците се чувстваме безсилни да
продължим, изморени и изтощени. Ето защо
двата излета, които осъществихме до
момента по проект “Каритас- отражение на
човечността” дойдоха много навреме, като се има в предвид и
изминалата дълга зима, която допълнително ни натовари.
За голямо съжаление нашият енорийски свещеник и сестрите
по ред причини не бяха с нас, но духом ние ги чувствахме
близко до нас. И така:
На 21 Април 2007г. сутринта ни чакаше автобус пред нашата
църква. Всички с нетърпение чакахме мига да потеглим към
Ивановските скални църкви. Някои бяха ходили вече, но това
не им попречи отново да посетят тази българска светиня, а и да
преживеят незабравими мигове с хората от енорията. Та
приятелството се познава именно в такива мигове. Тръгвайки
всеки се помоли тихичко за безпроблемно пътуване и се
заредиха
трийсетината
километри
до
Скалните
църкви.Хубавото пролетно време и лекият бриз помогнаха, на
душата на всеки му да олекне и всички забравиха за няколко
мига тежките ежедневни мисли и тревоги. Но нали това беше и
целта ни – поне за малко ние доброволците да възстановим
нашите сили.Екскурзовод ни запозна с историята на една от
църквите, с нейните красиви стенописи и консервация.
Направихме си много снимки за спомен.Набрали сили отново
да продължим битката с живота, надвечер се върнахме
щастливи по домовете си.
Отново на 12 Май 2007г. направихме пролетен излет, но този
път по-близко до града. Група от двайсетина човека от
енорията посетихме Лесопарк “Липник” край гр.Русе. За
съжаление времето беше много горещо, но там в гората, сред
високите дървета и приятно ухаеща трева ние сякаш не
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усещахме чак толкова горещината. Особено доволни останаха
децата, които тичаха сред дърветата, храниха животните в
зоопарка, гониха се на воля. Многото направени снимки ще ни
напомнят дълго време след това за тези приятни моменти.
И така до следващия излет .....

Даринка Калапиш
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