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През изминалия месец октомври изживяхме различни събития
в нашата енория. Присъствието в Литургиите на тримата
български епископи направиха тези моменти още потържествени и много хубави.
Това даде повод да продължим да празнуваме юбилея на
енорията по един по-задълбочен начин. Всеки октомври
празнуваме годишнината от полагането на първия камък на
нашата църква (12 октомври) и празника на нашия покровител
“Св. Павел от Кръста” (19 октомври). Но тази година първият
повод беше по-значим, защото навършихме 120 години. Около
тези две събития имаше и други, които ни радваха и ги
празнувахме по време на литургиите: два юбилея от брака,
едно кръщение, а и седем младежи - приеха Тайнството
Миропомазание.
На 12 октомври отбелязахме юбилея с концерт за орган и хора
на нашите енориаши. Много граждани препълниха църквата и
останаха възхитени от изпълнението.
След концерта всички посетиха изложбата с дърворезбовани
икони, дарени от един русенец на нашата енория, посетителите
останаха с добри впечатления от чудесната изработка.
За всичко това ще четете в следващите страници на този
бюлетин.
Моите благодарности към всички онези, които с делото си
подпомогнаха за добрия резултат на тези празници и спестиха
много труд на мен и на сестрите .
Благодаря.
Отец Валтер Горра
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На 10 октомври 2010г. нашата църква и цялата наша общност
отбеляза един хубав празник - 120 години от построяването на
нашия храм. По случай това събитие посрещнахме Монсеньор
Христо Пройков, който изнесе проповед за важния ден. В нея
той провокира мисълта на всеки един от нас към размисъл,
затова какво е църквата и колко е важна тя за всеки един
християнин. За мен и за всички енориаши е хубаво да разберем
истинското значение на думата църква? Какво е църквата? И
какво празнуваме ние? Църква както сграда, забележителност
или даденост? Не! Нашия храм това не е просто едно здание,
издигнато преди 120 години. Това сме ние - християните,
вярващите, нашата общност. И този празник е именно наш
празник. Всеки ден
човек, стремящ се
към Исус, трябва да
изпитва нуждата да
бъде частицата от
тази общност. Било
то по-добри или полоши,
ние
сме
парченцата от пъзела
на нашия храм. За да
бъдем пълноценни и
истински християни,
да съберем всички
части, за да бъде
нашата църква още
по-здрава и по-силна
във вярата. Нека
сглобим
пъзела
заедно!
Галя Януарова
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Под това мото на 12.10.2010 се изнесе концертът от песни
написани от Монс. Пиеранджело Секуери. Тази проява е едно
от многото събития през тази Юбилейна година, свързани с
честването на 120 годишнината от полагането на първия камък
в основите на катедралата “Свети Павел от Кръста”.
От думите в самото начало разбираме, че в основата на всички
наши действия стои нашия Господ! Аз, като участник в хор,
сам се убедих в това! Песните са много качествени като текст и
музика, но за нас са нови и от начало помислих, че няма да
можем да се справим. Но със Божията помощ и много вяра,
желание и труд нещата се получиха. Трябва да отбележа, че
О.Валтер и С.Йола като организатори и ръководители на хора,
отделиха много време, сили и търпение. Всичко се
обработваше до най-малките детайли. От своя страна искам да
благодаря на хористите, които взеха участие и отделяха от
времето си седмици наред. Вярвам, че всички усетиха това
следконцертно чувство на удовлетворение от добре свършената
работа. Хората идваха със сълзи в очите да ни благодарят за
изпълнението.
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За значението на нашия празник, можем да съдим и по това, че
имахме скъпи гости: Монсеньор Петко Христов, Отец Стефан
от Църквата “Свети Николай Чудотворец”, Отец Дираир от
Арменската църква и много хора извън нашата общност.
Искам да благодаря на Бога, че ми дава възможност, сили и
умения, да бъда участник в това хубаво дело. Надявам се, че
всички хористи са на моето мнение.
Бойко Януаров

“Ще стане!” винаги отговарям с тези думи на онези, които се
съмняват, че може да се реализира едно нещо в енорията.
Важно е да тръгваме винаги с мисълта, че правим това в името
на Христос, в името на Църквата, не за себе си, но за другите,
не да представим себе си, но Евангелието. Когато така се мисли
и се действа, тогава, “ще стане”. Мюзикъл, театър, танци или
концерти, които организирахме в тази светлина са били
изпълнени винаги успешно и пред голяма публика, хората
изпълваха сърцата си с добри чувства и така правеха още една
крачка по-напред към Бога.
За този “духовен концерт” искам да благодаря на нашите
енориаши, които се включиха в това дело: Тотка Иванова
(органистка), Ани Константинова, Бойко Януаров, Вероника
Димитрова, Галя Януарова, Гаца Маркова, Геновева Минева,
Даниела Федева, Даринка Калапиш, Десислава Ставрева,
Джоел Джало, Диляна Божинова, Евгения Босилкова, Елена
Димитрова, Елка Русева, Емилия Големанова, Иван Медичи,
Ирена Паскалева, Калина Ставрева, Красимира Димитрова,
Лилка Георгиева, Люба Йозова, Маргарита Василчина, Мария
Йонкова, Павел Колипатков, Петър Ямелиев, Стефан Марков,
Татяна
Иванова-Медичи,
Тони
Иванов,
Флорентина
Трифонова, Франческо Йозов, Цонка Върбанова, и сестра
Йола.
Благодаря за всеки път, когато песента не остава само песен, а
става молитва.
Отец Валтер Горра
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Месец октомври е наситен с много радостни събития за нас
вярващите от енория „Свети Павел от Кръста”. Три
последователни недели бяхме свидетели на три вълнуващи
събития - на 10-ти октомври отбелязахме 120 годишнината от
полагането на първия камък на нашата църква, на 17-ти
октомври чествахме храмовия празник, а на 24-ти октомври
съпреживяхме миропомазването на седем младежи от енорията.
Тържествената света евхаристия на 17-ти октомври беше
ръководена от епископа на Софийско-Пловдивската епархия
монс. Георги Йовчев който съслужи с Никополския епископ
монс. Петко Христов, и енорийския свещеник о.Валтер Горра. В
началото на Светата литургия монс. Петко благодари на монс.
Йовчев за това, че е удостоил с присъствието си празника на
енорията и катедралата. Проповед пред вярващите поднесе
монс. Йовчев. В нея той направи кратък преглед на живота на
Св. Павел от Кръста като акцентира на смисъла на обета –
проповядване на страданието на Исус Христос. „Нашата църква
е вселенска!”, продължи монс. Йовчев, като отбеляза факта, че
дори преди идването на мисионерите-пасионисти, в нашата
епархия (която тогава е обхващала и Букурещ) е имало
католическа общност с много дейни български свещеници.
Един век след тяхното пристигане по нашите земи тази
католическа общност нараства и достига до няколко десетки
хиляди.
Този ден и тази тържествена литургия ще бъде запомнена и с
още едно радостно събитие – кръщението на малкия Максим.
Убедена съм, че вълнението от това събитие също е „вселенско”
– то владееше не само сърцата на родителите и близките на
новопокръстеното дете, но и всички нас. Всички ние се
радвахме, че нашето семейство се увеличи с още един член, че
нашата общност прие още “една нова твар”!
Емилия Големанова
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"Духът на истината, Когото светът не може
да приеме, защото Го не види, нито Го
познава; а вие Го познавате, защото Той с вас
пребъдва и във вас ще бъде"(Йоан. 14,17).
Когато се замисля за моето детство, веднага се сещам освен за
опашките за олио, купонната система и хиперинфлацията, за
прекрасните моменти прекарани в католическата църква.
Сещам се как открих църквата, как се покръстих, как четох
библията, как разсъждавах с другите младежи над текстовете,
как слушах обясненията на свещениците, как се молехме
заедно, как пеехме и как се смеехме. Спомням си лагерите,
пътешествията, срещите с папите, всички онези неща, които
заедно измислихме, заедно изградихме и на които заедно се
насладихме. Спомням си колко се старахме да бъдем добри
един към друг, колко искахме да си помагаме, колко лесно си
прощавахме. Когато се замисля за моето детство, най-милият,
най-скъпият и най-щастливият ми спомен е преживяното с и в
църквата.
Затова и реших, че когато някой ден имам деца, ще ги въведа в
християнската
общност.
Осъзнах,
че
това ще е найголемият дар,
който мога да
им
дам
–
спокойствието
придобито от
вярата,
че
Господ
е
винаги до тях и
че Той ги обича
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такива, каквито са. Ако и те срещнат същите добри хора в
църквата, както аз на времето, ако се заслушат в думите им и се
опитат да последват делата им, тогава би трябвало да израснат
сигурни в себе си, силни, обичащи, раздаващи се или с други
думи щастливи.
А коя майка не иска детето и да бъде щастливо? И няма ли да
се бори с предразсъдъците на хората, които се опитват да и
кажат, че едно кръщение не е толкова важно или пък, че трябва
да се изчака детето да порасне, за да може само да си реши
дали да бъде християнин? Няма ли да спори с всеки, който се
опитва да я убеди по една или друга причина, че католическата
църква може и да не е най-добрият избор? Все се сещах за онзи
цитат: "Всеки, който остави дом или братя, или сестри, или
баща, или майка, или съпруга, или синове, или имот заради
Моето име, стократно ще пoлучи и ще наследи живот
вечен"(Мат. 19,29). Това ми даваше още по-голяма увереност, че
изборът ми е правилен.
На 17 октомври беше кръщението на нашия син Максим.
Неговото второ раждане. Цялата църква грееше от светлина.
Беше пълна с много хора, които го приветстваха с „Добре
дошъл!”. Дори за негов късмет на този ден се отбеляза
патронния празник на църквата. Епископ Петко, епископ
Георги от Пловдив и о. Валтер го благословиха. Не очаквах, че
кръщението ще бъде толкова тържествено!
Е, Макси, светът за тебе сега се отключи. Ти ще поемаш по
един нов път. Желая ти да имаш мъдростта да откриеш тайните
му, да имаш смелостта да се посветиш на тях и да имаш
щедростта да ги споделиш с ближните ти. Пожелавам ти да
обичаш, така както Исус обичаше нас. Да не съдиш, да
приемаш различните, така както ние сме пред Господа равни.
Да приемаш със смирение това, което Господ е отредил за теб.
Да прощаващ така, както на теб ще ти бъде простено. Да
осъзнаеш смисъла на саможертвата и да се пожертваш за
любимите ти така, както Исус се пожертва за нас.
Пожелавам ти да бъдеш щастлив!
Невена Константинова
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Неделя, 24-ти октомври, колко отдавна чакахме този ден!
Денят когато нашите деца Мартин, Десислава, Мариела, Тони,
Дени, Щефи и Мария трябваше да приемат тайнството на
миропомазанието! Да, казвам нашите деца, защото те са деца
на цялата наша църковна общност, те израстнаха тук сред
всички нас!
В църквата се усещаше дух на тържественост и вълнение.
Точно пред олтара, поставен върху червен плат се извисяваше
гълъбът – символ на Светия Дух. Под него сякаш наистина
пламтяха седем хартиени пламъчета, а долу по земята седем
свещички очакваха да бъдат запалени от седемте деца, вече
готови да пристъпят към тайнството на кризманието.
Литургията бе водена от нашия епископ Петко и отец Валтер,
които за този тържествен момент бяха облечени в празничните
червени дрехи.
В началото на своята проповед епископ Петко разказа една
история за един мисионер в Китай. Там той срещнал едно 10
годишно момиче, което било много добре подготвено като
християнка. Мисионерът обаче не бил сигурен дали детето е
готово да приеме тайнството на миропомазанието защото още
нямало необходимите години. Тогава й задал въпроса, ако я
затворят и заплашат със смърт, не се ли отрече от
християнската вяра, какво ще направи. Момичето отговорило,
че дори и да я убият, тя ще има живот вечен в Христа, което
трогнало мисионера.
„Да приемеш тайнството на миропомазанието е един вид обет,
продължи проповедта си епископът. Ако човек не приеме това
тайнство, то тогава няма как да продължи напред във вярата и
за това, за което го призовава Бог, било за катехист, свещеник
или монах. Не е лесно да си твърд във вярата, но всички ние
9
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трябва да бъдем много добре отворени за Светия Дух, за да
станем негови проводници и да възвестяваме Христа“, завърши
епископ Петко.
Ето, че дойде време и за най-тържествения момент –
приемането на печата на Светия Дух! Един по един Дени,
Мария, Мариела, Щефи, Тони, Десислава и Мартин, водени от
своите кръстници, получиха тайнството на миропомазанието.
Те приеха печата на Светия Дух, а както каза и епископ Петко
накрая – „Това е един белег невидим за нас, но видим за Бога!“
Празникът завърши с молитва за нашите деца и благодарности
към катехисти, родители и кръстници. Моментът бе запечатан и
от обща снимка.
Елена Димитрова

И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър,
и напълни цялата къща, дето седяха. 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, и
наченаха да говорят на други езици, според както Духът им
даваше да изговарят. (Деян 2,2-4)
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Боже, благодаря ти за живота който си ми дал като
великолепен дар на твоята любов към мен.
Помогни ми да се науча да приемам, защитавам и обичам
всеки зараждащ се живот.
Дай ми вяра и обич за да кажа на всяка жена призована към
майчинството думите на света Елисавета към Твоята Майка:
“благословен е плодът на твоята утроба”.
Боже, ти който възвърна към живот тези които са го загубили,
направи така, че никой по моя вина да не загуби своя живот.
Нека всеки да те благославя за този дар “живот” и нека на
всеки срещнат по моя път да мога да предам радостта и силата
за един добър и достоен живот.
И на края Боже, дари ни с вяра и кураж за да водим живота си
в святост, води ни към мисълта за един друг живот на радост,
мир и щастие без край, който си ни обещал.
Новата литургична година ще започне на 28 декември с
първата предколедна неделя.
Тази година е посветена от монс. Петко, нашия епископ, за
една кауза, която често е около нас: Насилието. Той пише:
“Аз ви предлагам тази година като тема на размишлението Насилието. Насилието в семейството, училището, в квартала и
на улицата.
Насилието е следствие на горделивост, алчност, омраза и
признак за отсъствие на Божията благодат, но преди всичко
благодатта на Любовта… и така скъпи братя и сестри, да
кажем стоп на насилието и да дадем път на благодатта на
Любовта.”

7 октомври 2010 Любомир Димитров Върбанов
3 ноември 2010 Мария Рашкова Тошкова
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1 октомври
60 годишнина
на
Милко и Росица

23 октомври
40 годишнина на
Джанкарло и
Величка
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Скъпи енориаши, не за
първи път бяхме тук в
България, където от 11
години нашата дъщеря,
а за вас Сестра Йола, е
между вас. Много
бяхме щастливи, че
бяхме между вас през
цялото това време, имахме възможност да преживеем заедно с
вас много събития и можахме продължително да наблюдаваме
вашата общност. Наистина много сме щастливи и впечатлени от
прекрасната енорийска сграда, с която разполагате.
Благодарение на усилията на Отец Валтер църквата след
ремонта е станала прекрасна и превлича много хора. Мястото
около църквата е много добре поддържано и запазено. Но
всичко това е нищо в сравнение с красотата, която изпълва
църквата по време на неделните служби: вашата единна
молитва, вашето пеене и участие ни изпълниха с много радост.
Общността ви е много семейна и наистина се чувствахме както
у дома. През тези години, през които имахме възможност да ви
посещаваме, видяхме колко много е пораснала вашата общност
и това ни радва много. Сигурни сме, че Отец Валтер, Сестра
Йола и Сестра Терезита дават всичко от себе си, за да може тази
енорийска общност да расте все по-вече и по-вече, но и вашата
щедрост не е малка. Благодарим ви за обичта, която имате към
нашата дъщеря, както и към другите служители на църквата и
ви пожелаваме през тази юбилейна година много благодат от
Бога. Ние макар и отдалеч се чувстваме все пак много близо до
вас и се молим винаги за вашата общност.
С благодарност родителите на Сестра Йола,
Казимиера и Миечислав
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През този юбилеен за нашата енория месец бяхме свидетели и
на едно неочаквано и вълнуващо събитие. Катедралният ни
храм получи дарение от дърворезбовани икони, дело на
многогодишния труд на съвсем непознат ни до скоро човек Сава Стефанов Савов. Много е трудно да се каже с малко думи
кой е Сава Савов – трудно, както за човек, познаващ го от
половин век, така и за мен, който го познавам от два часа.
Може би ще бъде по-лесно да се каже какъв не е. Той не е
отраснал в артистично семейство, не се е занимавал в
изобразително изкуство от ранна детска възраст, не е завършил
художествена гимназия, няма академично художествено
образование, не е правил самостоятелни изложби, никога не е
продавал свои художествени творби... Но всеки, който види
произведенията му, ще разбере, че за създадената от него
красота всички тези предпоставки не са били необходими.
Сава Стефанов Савов е роден на 25 юли 1930 година в село
Буйновци, скътано в Еленския Балкан. Завършва гимназия в
Русе и дълги години работи като шлосер-матричар в „Найден
Киров”-Русе. Тук се проявяват творческите му заложби
насочени към иновационната дейност – Сава Савов има
регистрирани множество рационализации и изобретения. Те не
само имат сериозен икономически ефект, не само облекчават
труда на хората в завода, но и често спасяват здравето и живота
на работещите и тежките и опасни условия там.
С дърворезба започва да се занимава след пенсионирането си
преди 20 години. В началото, може би само на шега и като
стремеж към красивото, изработва впечатляваща ламперията за
коридора, резбован таван и слънце за хола такива, каквито
могат да се видят само в старите къщи в Трявна или
Копривщица. Но за да се заеме с направата на икона, на Сава
Савов му е необходимо и още нещо – разтърсващо видение.
Силното преживяване на това видение, комбинирано с вярата,
съпътстваща го през целия му живот, раждат първата дървена
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икона “Христос в Гетсиманската градина”. След нея следват
още много – изящни триизмерни картини изработени с много
търпение, вяра и любов.
Творбите си Сава Савов изработва на една обикновена маса в
хола на панелния си апартамент. Всички дърворезби са
монолитни – от едно парче дърво (липа или върба) без
използване на лепило или гвоздеи. Изключително внимание
отделя на малките детайли, там където всяка грешка е не само
недопустима, но и непоправима.
Иконите Сава Савов не прави нито само за себе си, нито пък с
някаква търговска цел. Голямото му желание винаги е било,
иконите да заемат достойното си място в някой християнски
храм. Иначе къде другаде тези красиви рожби на Вярата,
Надеждата и Любовта биха намерили своя истински дом...
Поклон пред красотата, която ни прави по-добри!
Цанко Големанов
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Скъпи енориаши,
имам радостта да ви поканя на честването на моя юбилей:

50 години от полагането на моите обети.
Тържествена Евхаристия в
Катедралата “Свети Павел от Кръста”,
ще бъде отслужена в
неделя 21 ноември 2010г от 10.00ч
Сестра Терезита Пиччирилли
Аз Сестра Терезита Пиччирилли
от Непорочното Зачатие на
Блажена Дева Мария
пред Бога и пред Вас сестри,
потвърждавам и подновявам от
цялото ми сърце обет да живея,
да
свидетелствам
и
да
разпространявам спомена на
страданието на Исус и болките
на Мария. В неговата светлина
подновявам
обети
на
целомъдрие,
бедност,
послушание, за да се преобразя в
Христос и с Него да поднеса моя
живот
за
издигането
на
Царството
Божие.
Моля
Господа да утвърди добрата
воля, която ми даде в своето
милосърдие.
Чрез
застъпничество на Скърбяща Дева Мария, на Свети Павел от
Кръста, на нашата основателка Мария Маддалена, надявам
се, сестри да постоянствам във вярата на званието и заедно с
всички вас да споделя с Христос неговото страдание за да
участвам в радостта на възкресението.
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Групата за молитва се среща

всяка втора и четвърта събота на месеца
в залата “Свети Йоан Павел II” на енорийския дом
(при евентуална промяна ще бъдат уведомени всички).

Всички са поканени и всеки може да участва
Сърцето си ще насочи към това, щото от ранно утро да се обръща към
Господа, Който го е сътворил, и ще се моли пред Всевишния; ще отвори с
молитва устата си и ще се моли за греховете си. Ако на Господа Велики
бъде угодно, той ще се изпълни с дух на разум, ще изрича думи от своята
мъдрост и в молитва ще прославя Господа; ще оправя добре своята воля и
ум и ще размишлява за тайните на Господа; ще покаже мъдростта на
своето учение и ще се хвали със закона на завета Господен.
(Сир 39,6-10)

След една година от отпечатването
на алманаха на историята на нашата
енория на български, на английски и
на италиански вече е издаден и на
Русе - Russe
френски и немски език.
Благодарим за превода на тези две
версии на Невена Константинова
(немски) и на отец Патрик Виалле,
пасионист (френски).
Благодарни сме и на Епархията на
Кьолн, която ни помогна финансово
за тяхното отпечатване.
Голям брой туристи, които идват на
посещение в нашата църква ще
намерят сигурно за много интересна
тази книжка, както вече видяхме през миналото лято, когато
много от тях я купиха.
Католическа църква
“Св. Павел от Кръста”
Catholic Church
“St. Paul of the Cross”
Église catholique
“St. Paul de la Croix”
Katholische Kirche “
“Hl. Paul vom Kreuz”
Chiesa cattolica
“S. Paolo della Croce”
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Един православен монах разказа тази легенда.
Когато Исус Христос, след Великден се канеше да се изкачи на
небето, сведе очите си към земята и я видя потопена в тъмнина,
освен някои малки светлини над Йерусалим.
По време на Възнесението, Исус пресреща архангел Гавраил,
който го пита: “Господи, какви са тези малки светлини?”
Исус отговори: “Това са Апостолите събрани около Майка ми.
Моят план, когато ще бъда отново в небесата, е да им изпратя
Светия Дух, та тези малки огньове да станат една голяма клада,
която разпалва със своята любов цялата земя”.
Ангелът Гавраил се осмелява да възрази: “Но, Господи, какво
ще правиш ако планът не успее?”
И след кратък миг мълчание Господ отговори: “Нямам други
планове”.
И ние ли сме Клади, които поддържат запален този огън, за да
могат другите да бъдат осветени и да се стоплят?
Сестра Терезита

Часовете за неделните литургии:
09.30
10.00

Броеница
Светата Евхаристия

16.45
17.00
20

Вечерна Молитва
Светата Евхаристия

