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“Днес е моя рожден ден. Купих напитките,
храната, бонбоните и сладките, подредих и
почистих добре дома си, поканих близки и
приятели. Всичко е готово. Ще пазнувам с тях до късно!”.
Всичко е готово!
И ако рожденият ден се пада в неделя “извинявай, отче, не мога
да дойда на литургия, имам гости, идват от далеч!”.
Всичко е готово!
Животът е дар от Бога, Създателят и без който нищо не щеше
да съществува. Ако толкова много хора са живели до нашите
времена, е станало по Божата воля. Ако ние в този момент
живеем е възможно защото Той го позволява, благодарение на
Него!
Първият, на който трябва да благодарим, заедно с родителите
си, е точно Бог. Но много често го забравяме: в деня на
празника родителите са изгонени от къща (или от помещението,
където се празнува рожденият ден) от децата вместо да се
гордеят и да кажат “ето тези, заради които живея”. И не е ли по
-редно, по-хубаво нашия рожден ден да празнуваме с
благодарност към нашите родители? И по същия начин Бог! Но
и Той остава между онези, които не са поканени!
Нямаше ли да бъде по-хубаво, да ходим да се изповядваме, да
се причестяваме, да благодарим на Бога за този велик дар, заул
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живота си?
Много рядко (почти никога) рождениците идват на литургия за
да благодарят на Бога, да поканят Исус в себе си, със Светото
Причастие! Къде е нашата благодарност към онзи, който ни
даде живот?
“Днес е моя рожден ден. Купих напитките, храната, бонбоните
и сладките, подредих и почистих добре дома си, поканих моите
близки и приятели. Всичко е готово. Ще празнувам с тях до
късно! Но сега елате с мене да благодарим на Бога за този
велик дар, който е животът”.

Отец Валтер

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините.
Хвалете Го, всички Негови Ангели,
хвалете Го, всички Негови воинства.

Хвалете Го, слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди.
Хвалете Го, небеса на небесата и води,

които сте по-високо от небесата.
Нека хвалят името на Господа,

защото Той каза - и се създадоха, заповяда - и се сътвориха;
постави ги за вечни векове; даде наредби,

които няма да се нарушат.
Хвалете Господа от земята, вие, големи риби и всички бездни,

огън и град, сняг и мъгла,
и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

планини и всички хълмове,
плодородни дървета и всички кедри,

зверове и всеки добитък, влечуги и птици крилати,
земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,

момци и девойки, старци и деца -
всички да хвалят името на Господа;

защото само Неговото име е възвеличено,
Неговата слава е на небесата и на земята.

Той въздигна рога на Своя народ, славата на всички Свои
светии, на синовете Израилеви, близкия Нему народ. Алилуия.

(Псалм 148)
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Пазарувайки в един от тези големи
магазини в града, съм бил свидетел на две събития, станали
един след друг, които ме оставиха сконфузен и потвърдиха
моето мнение за ролята на семейството във възпитанието на
децата.
♦ едно дете на около 10 години кара количката за пазаруване и

удари жена. Той продължи без да се обърне към тази жена, а
майката, която беше видяла всичко и тя не се извини на
жената, дори не направи забележка на детето.

♦ Там близо, друго дете по-мъничко на около 5 години,
ползваше ръкавиците за да избира хранителни продукти и
след това ги хвърли на земята вместо в кошчето за боклук,
което беше точно до майка му, която нищо не каза и си
продължиха пазаруването.

Това са само два примера от тези, които всекидневно, всеки от
нас може да види, обикаляйки града, или в самите семейства.
В моята дейност като свещеник, все по-често се срещам с
такива ситуации, различни варианти. Няколко въпроси:
Кой са първите възпитатели за децата?
Родителите вече не искат ли тази роля?
Забележките към децата позволени ли са?
Ако родителите се отказват от тази задача как можем да сме
спокойни за бъдещето на децата?
Мислим, че оставайки децата да вършат, каквото искат е най-
доброто?
Живеем в ерата на свободата, където всичко е възможно и да
забраняваме нещо, или да възпитаваме децата е против тази
култура.
Не завиждам на тези деца и се радвам за всеки път, когато
моите родители ми правиха забележки за моите грешки,
научейки ме на уважение и възпитание.

Отец Валтер
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По различни начини
можем да
празнуваме всеки
един празник, като
този за деня на детето. Имаше в града
много места където за този ден децата се
събираха благодарение на доброволци от
различни организации, които радваха
децата. Има едно място, където през
цялата година няколко деца ходят за
терапиите, от които имат нужда. Тези са
децата с увреждане, които посещават
центъра на Каритас “Милосърдие”:
Физиотерапевта, логопеда, арттерапевта,
психолога, се грижат за тези деца.
На 1 юни и за тях център “Милосърдие”
организира празника, в който се
включиха по-малките деца от енорията,
които вече приключиха училището и бяха
свободни. Те представиха
стихотворенията, песни, музикални
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откъси с китара и участваха в игрите, помагайки на другите
деца. Беше много хубав и радостен ден, в който тези деца се
запознаха и играха заедно.
По различни начини можем да празнуваме всяко едно събитие,
като този за деня на детето. Колко е хубаво когато в тези

събития не се радваме само ние, а
можем да направим нещо та и
другите да се радват.

Отец Валтер Горра



6

Горния ред от ляво до дясно (провинциалът с съветниците):
о.Аурелио, о.Даниеле, о.Пиерджорджо (Провинциял), о.Винченцо, о.Натале.
Долния ред от ляво до дясно (пасионистите в България):
о.Фортунато, о.Ремо, о.Йосиф, о.Енцо, о.Валтер, о.Коррадо
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Искам да разкажа за едно за изключителния празник в
семейството на нашата енория.
Денят е неделя - 10 юни 2007г. Прииждат хора от целия град и
изпълват църквата за неделната литургия.
В центъра на събитието през тази служба бяха пет деца, пет
наши слънца. Тези слънца си имат име. Това са Тони, Мариела,
Дени, Валентин и Мартин. Развълнувани и притеснени, греейки
в своите бели премени, те очакваха своето Първо Причастие.
До това Тайнство те достигнаха извървявайки пътя на
опознаване на Христовата вяра. Какво е да опознаем Бог?
Опознавайки живота, смъртта и възкресението на Христос, ти
опознаваш самия себе си. Първото Причастие е гордост за
нашите мили деца, но и задължение!
Задължение да съхранят християнските ценности в сърцата си и
в делата си.
Толкова тържественост имаше през тази литургия, че аз
мъничко им завидях, че моето Първо Причастие, не беше в
такава атмосфера.
Заедно с децата се вълнуваха и техните родители, връчвайки на
отец Валтер пред олтара хляба и виното.
Вълнувахме се и се молихме за Дени, Мариела, Валентин, Тони
и Мартин всички присъстващи в църквата.
След приемането на Причастието, децата не забравиха да
благодарят на Ирена и Анелия, с чиято помощ те изучаваха
Библията в часовете на катехизис.
Празникът завърши с поздравления, снимки и много, много
усмивки!
Мили деца,
енориашите ви пожелават да не изпускате ръката Исусова!
Следвайте го!
А ние? Ние се гордеем с вас и ви обичаме!!!

Даниела Федева
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На 4 юни ние петте деца, които се
подготвяхме за Светото Причастие
тръгнахме заедно с отец Валтер, сестра
Йола и нашата катехизтка леля Ирена
за Варна. В първия ден от престоя си
прекарахме повече от времето в
разходки из центъра на града. Първо
видяхме Черно Море а след това
отидохме в един увеселителен парк.
Там се спускахме по надуваема пързалка. Беше приказно!
След това ние продължихме нашата разходка като отидохме на
най-големия шадраван във Варна. Като по чудо там имаше цяла
планина от пяна. Там ние си играхме с пяната и се снимахме.
Като се прибрахме отец Яцек отслужи Литургия специално за
нас. Вечерта всички бяхме доволни от деня.
На втория ден започнахме да се подготвяме по-сериозно за
Светата Евхаристия. Бяхме в една специална стая за катехизис.
По обяд обслужвахме бедните и бездомните хора, за които се
грижат сестрите на Майка Тереза. След обяда отидохме в най-
голямата православна църква във Варна. След това се
върнахме, починахме си и отидохме на литургия, а след това

отидохме в дома на
сестрите (на Майка
Тереза). Там имаше
стари хора и ние им
изпяхме една песен. Те
много се развълнуваха.
След като се
нахранихме ние си
легнахме и заспахме
доволни от деня.
На следващия ден
сутринта се



9

изповядвахме пред
отец Яцек. След
изповедта ние
обядвахме и си
приготвихме багажа
за път. Поздравихме
отец Яцек и му
благодарихме за
гостоприемството.
Качахме се в
микробуса и
отпътувахме за Русе.

Валентин, Дени, Мариела, Мартин, Тони
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Преди пет години, когато отец Валтер ми
предложи да поема група по Катехизис, бях
ужасена. Чувствах се неподготвена и
неподходяща за тази задача. Разбира се отец Валтер не приема
„Не” за отговор и обори аргументите ми. Обеща да помага и до
този момент не е изменил на думата си. Никога обаче не е
обещавал да е лесно. Започнахме без истинска програма,
качествени помагала, подходящи класни стаи, а някой от нас и
без педагогически опит.  Единствено вярата, че вършим нещо
добро и смислено поддържаше мен и останалите катехисти, и
не ни позволи да се откажем. Постепенно през годините с
помощта на отец Валтер и сестра Йола, на учебниците и
помагалата, които успяха да осигурят, на неуморната им работа
с нас за да ни подготвят, ние придобиваме увереност и
създаваме все по-качествени уроци. Резултатите не закъсняват,
децата непрекъснато се обогатяват с нови знания за вярата ни,
за нашия Бог и църква.
Целта на моята статия, обаче не е да се похвалим с резултатите,
защото до колкото ги има те са очевидни. Бих искала да
споделя с вас проблемите, които срещаме в нашата работа. Те
все повече ескалират и има опасност да унищожат
постигнатото. Трудностите вече не са от материално естество а
са резултат от неразбирането на важността на нашите
занимания от страна на вас родителите, което води и до
пренебрежение от страна на децата. Това е неразбиране и
неоценяване на уроците и ефекта, който те биха имали върху
децата за понататъшното им израстване, както във вярата така и
в интелектуално и морално отношение. Ние учим децата на
историята на нашия Бог, историята на героите от Библията на
основните постулати на нашата вяра. Целта ни е те да знаят
защо и в какво вярват, за да укрепим силите им в усвояване на
тази вяра, за да посрещнат изпитанията на живота, които им
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предстоят без страх и с увереност в собствените сили. Учим ги
да не се срамуват, че са християни, а да се гордеят с вярата си.
Показваме им разликата между доброто и злото, за да правят
правилният избор, когато се наложи и да устояват позициите
си. Стараем се да им вдъхнем милосърдие към бедните и
болните, да не се дистанцират от по-слабите в интелектуално и
физическо отношение, да приемат всеки човек с неговите
таланти и слабости. Показваме им красотите на света и във
всеки човек, за да знаят, че Бог ни е направил различни, за да се
обогатяваме един друг, а не да се делим. Нашите уроци не са
сухо преподаване и цитиране на Библията с цел наизустяване.
Целта ни е чрез познание на Божието слово децата сами да
намерят пътя си в живота и да го следват с вяра, да не се
превръщат в жертви на собственото си самосъжаление.
Скъпи родители, четейки тези редове може би си мислите: „Но
нали точно за това ги пращаме на катехизис, какво още?”
Да, какво още? Това, че децата идват от време на време на
катехизис не е достатъчно! Те не трябва само да присъстват на
тези уроци. За нас не е достатъчно да не ни пречат в часовете.
Ние искаме те да участват активно и сами да стигат до
изводите, които им предлагаме. Възрастта на децата в част от
групите позволява да си поставим точно такива цели. За да го
правят обаче, първо трябва да идват редовно на литургия и на
уроците по катехизис. Когато детето не присъства на една или
две срещи в месеца, то вече е изтървало нишката и трябва
много време за да навакса. То вече не може да разбере новата
тема, а когато се наложи да отговори на някакъв въпрос твърди,
че не му е дадена тази информация. Проблемът е, че детето
просто не е присъствало на съответния урок. Това обаче не е
извинение. Както в училище всеки сам трябва да навакса
пропуснатото. Заради тези, които не идват редовно ние не
можем до безкрайност да повтаряме едни и същи неща, защото
губим интереса на тези, които идват.
Вторият проблем е, че децата не пишат домашните си. Колко
пъти попитахте вашето дете: „Написа ли си домашното по
катехизис?” или „Можеш ли да се подготвиш сам по катехизис?
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Имаш ли нужда от помощ?” Последната година реших да не
давам домашни, след като повечето деца не си ги пишат и така
или иначе трябва да ги правим в час. Приех, че са достатъчно
натоварени в училище и за да идват с желание на църква и
катехизис няма да ги товаря допълнително. Това за съжаление
не доведе до желания ефект, не засили интереса в час и
посещаемостта, а само доведе до разглеждане на по-малко от
предвидените за годината теми. Наложи се темите, които те
спокойно могат да подготвят сами и по време на часовете да
анализираме и задълбочим познанията да дадем насока за
размисъл и молитва, да разглеждаме подробно от начало до
край в църква. Ако децата не се научат да мислят и
разсъждават, да излагат писмено и говоримо мислите си, ако
постоянно ги щадим от труд и усилия, как ще се справят за
напред? Те дори редовно идват на катехизис без тетрадка и
химикал. Не е проблем да им дадем материали за писане, а
какъв ангажимент поемат те. Колко пъти се поинтересувахте,
дали те са си приготвили и взели необходимите помагала?
С една дума: Децата не чувстват отговорност да идват и то да
идват подготвени в часовете по катехизис. Много често те само
присъстват. За да приемат тази отговорност, вие трябва да ги
научите на това. Ако вие не следите тяхната подготовка и не
обръщате внимание кога какви ангажименти приема
семейството за да осигурите присъствието на литургия и
катехизис в неделя, съответно и децата никога няма да се
научат на отговорност. Усилията на катехистите не бива да
останат едностранен акт. Децата имат склонност да изпълняват
само задължителните задачи, ако вие не се намесите и не ни
подкрепите дори и запомненото и разбраното от тях бързо ще
се изтрие от паметта им. Когато започнат сами да вземат
решения, вярата и църквата няма да са приоритет за тях. Те ще
предпочетат да си поспят в неделя вместо да дойдат на църква
и по пътя на най-малкото съпротивление ще прекъснат връзката
си с Бог.
Това ли искаме да се случи с нашите деца?

Ирена Паскалева
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С благословението на Св. Синод на БПЦ
през юли на 2003 г. отпътувах за Рим на
богословска специализация.
Специализацията ми започваше през октомври, но аз
пристигнах на 13 юли, за курс по италиански език. Стипендията
ми беше отпусната от Бенедиктинския орден и от манастира
“Шевитон” в Белгия.
Притеснен от дългото пътуване с автобус и гранични
премеждия, пристигнах за първи път във Вечния град - Рим.
В горещия късен следобед пристигнах в манастира “Св. Павел
извън стените” (San Paolo fuori le mura). Там вече ме очакваха и
настаниха в самостоятелна стая. Монахът, който отговаряше за
стаите за гости о. Бенедикт се опита да проведе разговор с мене
но опита беше неуспешен. Аз знаех пет думи на италиански...
Преводач ми беше Виталий от Молдова, работещ в
сакристията, с когото разговаряхме на руски език. (През 2006 г.
венчах този младеж в базиликата на същия манастир).
Манастирът “Св. Павел” е на Бенедиктинския орден. Построен
е на мястото където е бил погребан св. апостол Павел. Там и
сега се пазят неговите св. мощи. В манастира живеят 14 монаси,
които служат в базиликата, изповядват и изпълняват
възложените им задължения. От 2005 г. братството на
манастира е обявено от Ватикана за икуменическа
интернационална общност.
Курсът по италиански език се провеждаше сутрин, пет дни
седмично по 4 часа дневно, в частна школа. Школата се
казваше “Арката на Друз” (Arco di Druso), недалеч от Ватикана.
Модулът на моя курс беше 180 часа. След като го завърших,
получих Удостоверение.
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На първи октомври с.г. се преместих в колежа Св. Анселм (Sant
Anselmo). Той се намира на хълма Авентино, където в древния
Рим са живели богатите патриции. Тук е домът на св. Алексей –
човек Божии. В колежа живеят около 120 човека – професори и
студенти от цял свят. Атмосферата е прекрасна. Нашата група
от православни студенти винаги беше включвана в
мероприятията на колежа. Освен ежедневните утринни и
вечерни богослужения се организират и различни срещи,
дискусии, семинари, екскурзии, посещения на исторически
забележителности.
Папският институт “Св. Анселм” (Pontificio Ateneo Sant
Anselmo), в който учех, се намира в сградата на колежа.
Болшинството от професорите  са бенедиктинци, винаги
преподават облечени с раса. Преподават и монахини, и цивилни
преподаватели. Така се създава църковна атмосфера, която се
чувства и в другите Папски университети. За две години и
половина аз завърших История на богословието, специалност,
която съществува само в този институт. Защитих дипломна
работа на тема “Участието на Българската православна църква
в международното икуменическо движение”- (194 стр.).
Направих постъпки пред Ватикана да продължа
специализацията си в Рим и молбата ми беше удовлетворена.
Така през февруари 2006 г. се преместих в Руския колеж в Рим,
където често е отсядал вече покойният Ленинградски и
Новгородски митрополит Никодим. През същия месец започнах
да уча във факултета по Православни богословски науки при
Папския Институт за Изтока (Pontificio Istituto Orientale). През
март тази година завърших втора магистратура. Дипломната ми
работа, която защитих е на тема: “Двустранният диалог между
Православната и Англиканската църкви” (95 стр.). Започнах
докторат за творчеството на бележит български богослов.
Институтът е към консорциум Папски университет Грегориана,
заедно с Папския Библейски институт. Повечето от



18

преподавателите са йезуити от Обществото на Иисус
(Йезуитския орден), който поддържа консорциума. Институтът
е основан през 1917 г. от папа Бенедикт ХV, с цел изучаване на
православно богословие.
Методите на обучение са най-съвременни - лекциите се
онагледяват с прожекция на схеми, карти, снимки и др. В края
на всеки семестър преподавателите предоставят библиография
на няколко езика и лекции за подготовка за изпитите.
Възхитителен е редът и дисциплината в Института.
Библиотеката има богата сбирка от православна литература.
Направи ми голямо впечатление, и в двата университета където
учих, че се набляга много на творенията на светите отци на
Църквата и на Вселенските събори. Често изнасят лекции
православни богослови като Архиепископ Йоан Зюзюлас и
Митрополит Калистос Уеър.
По решение на Втория Ватикански събор, всяка последна
седмица на януари е посветена на молитви за единство на
Църквата. Заключителната молитва се провежда в базиликата
“Св. Павел извън стените” и се ръководи от Негово
Светейшество папа Бенедикт ХVІ. Винаги съм присъствал, а
тази година и участвах в молитвата. Както пише големият
български богослов проф. протопрезв. Стефан Цанков “няма по
-голям грях между християните от разделението на
християнската Църква”.
Няма да забравя никога годините, прекарани в Рим, където за
миг не се чувствах като гост или чужд и видях приложена на
практика християнска любов към ближния и толерантност.

Архимандрит Виктор Мутафов
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04 юни 2007 Петър Гюков Софронов

Монсиньор Петко,
Скъпи свещеници, сестри и приятели,
малко закъснях да Ви пиша, но това не означава, че съм Ви
забравила. Мисля за Вас. Моля се за всеки от Вас винаги!
Благодаря на Бог, който ни позволи да се познаваме, да се
уважаваме, да се обичаме,  заради всичко това ние сме по-
богати, понеже всеки е дар за другия.
Много съм Ви благодарна за всичко, което получих от Вас, за
всичко поднасям на Бога своята голяма благодарност.
Благодаря на Епископа от все сърце, за неговото приемане, за
вниманието,  за  свидетелството, за дара, който е за цялата
Епархия!
Благодаря на всички свещеници, на сестрите. Благодаря на
всички приятели, братя и сестри: на децата, моите пиленца, на
младежите, на малките и  големите. Всички вие сте в моето
сърце, но нещо много по-важно ние сме в сърцето на Бога!!!
Много Ви обичам! Още не знам кога, но сигурно ще се върна
при Вас! Бог да Ви благослови и нека Дева Мария да ни помага
да станем свети, това е от голямо значение за нашия живот!
До скоро.

Рим 05.06.2007г.
Сестра Санта - Конгрегация на Сестрите Пасионистки
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Летището на един град от Далечния изток
бива връхлетяно от яростна буря.
Пътниците прекосявали тичешком пистата,
за да се качат на един Боинг готов за излитане за вътрешен
полет. Един мисионер, измокрен целият, успял да намери
спокойно място до прозореца. Една вежлива стюардеса
помагала на другите пътници да се настанят. Излитането било
скоро и един човек от екипажа затворил тежката врата на
самолета. Изведнъж се видял човек, който тичал към самолета,
пазейки се както можел, с един шлифер. Закъснелият почукал
силно на вратата на самолета, искайки да влезе. Стюардесата
му обяснила със знаци, че било твърде късно. Мъжът удвоил
ударите по вратичката на самолета. Стюардесата се опитала да
го убеди да прекрати: „Не може...късно е...трябва да потеглим”
- мъчела се да бъде разбрана със знаци от илюминатора. Но
мъжът настоявал и искал да влезе. На края, стюардесата
отстъпила и отворила вратичката. Протегнала ръка и помогнала
на закъснелия пътник да се качи и останала учудена. – Онзи
човек бил пилотът на самолета.

Внимавай! Да не оставиш на земята пилота на твоя живот.
Сестра Терезита


