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se брой 86 - февруари 2012

о. Валтер Горра

В този брой на нашия бюлетин искам да говоря
на една тема, която не е толкова “духовна”, но
е важна  и преценявам, че трябва да се говори.
Много често когато се говори с хората (дори и

със самите католици) усещам, че в много от тях има едно
грешно мнение около църквата и по-точно върху финансовата
тема. По принцип много хора мислят и вярват че служителите
на Католическата Църква получават пари от Ватикана, че самия
Папа  им дава  заплата и че енориите и всичките дейности са
“спонсорирани” от него.
Отговарям  на тази тема тръгвайки от данните, които имаме в
момента (данните са за 2008г.).
На шест милиарда и 543 милиони живущи на нашата планета
християните са повече от една трета. От тези:
Католици 1 милиард и 165 милиони - 17,3%
Православни 232 милиони - 3,5%
Протестанти 393 милиони - 6%
Англичани 92 милиони - 1,4%
Други християнски деноминации 265 милиони - 4,1%
Общо християни 2 милиарди 145 милиони - 32,3%
Мюсюлманите са 1 милиард и 269 милиони.  Преброяването на
християните започва  след като приемат  кръщението, за
мюсюлманите е различно,те се броят като такива от раждането
им. По този начин всеки, който се ражда в мюсюлманска
държава или от мюсюлманско семейство е мюсюлманин.
Католическите свещеници по света са 407.431, епископите
5.065, дякони 35.942, братя и монаси без свещенство 54.956,
сестри и монахини: 750.000, семинаристи 116.000. Общо
“служителите” по света на Католическата Църква са 1.369.394.
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Ако мислим че Папата трябва да дава заплата на всеки един от
тях (дори да е средно по 500 евро) това означава, че месечно
трябва да дава заплати за близо 750 милиона евро! Да не
говорим ако трябва да се грижи и за поддържането на всичките
енории, които са общо 436.000 (в 4649 епархии).
Ясно  че системата е много различна от това, което много хора
мислят и вярват по тази тема. Да видим тогава как е в реалност.
Принципът е, че всяка енорийска общност  трябва да бъде
самоиздържаща се и да знае какво може да прави и какво
трябва да се откаже да прави. И не само това: едно нещо, което
е много важно е ,че винаги трябва да се имат предвид  по-
бедните енории и да бъдем готови да тичаме в тяхна помощ,
както другите го направиха за нас. Така беше например когато
ние строихме новата сграда, сложихме отоплението и
ремонтирахме църквата: всичко това беше възможно да се
направи благодарение най-много на другите енории и на
благодетелите от други държави, които събираха пари за нас,
сами или чрез техните епископи или епископските
конференции.
По същия начин трябва да подпомагаме финансово за
разходите на Папата. Всяка енория по света, всяка година
изпраща на Папата финансова помощ за неговите пасторални
дейности, за нуждите на Католическата Църква по света и за
милосърдие към нуждаещите се. И ние в миналото получихме
една сума  в наша помощ за строежа на новата енорийска
сграда.
Както всяка година, и в началото на тази, представих в
църквата отчета за енорията за 2011г. Когато започнах моята
мисия, тук в Русе през 2000г, енорията не само нямаше пари,
но дори имаше дългове. Днес нашата енория успява да се
поддържа самостоятелно и за това благодаря най-много на
даренията дадени от вас, енориаши. Има и няколко приходи от
благодетелите от чужбина, които подпомагат нашата енория. В
момента не можем да се оплачем, но нормално е, че трябва да
се внимава, защото има много разходи, особено през зимата, за
отоплението. Трябва да се прави икономия, но в същото време
трябва да развиваме и енорийските дейности.
Досега говорих за енориите, сега да видим с какво се
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поддържат финансово свещениците и сестрите. Веднага казвам,
че  поради различни фактори има много разлики между
свещениците и сестрите.
В своя дълъг опит Църквата издава заповеди, за да осигурява
приходи на свещеника за неговия ежедневен живот и за да го
контролира , да не стане алчен.
По принцип, свещениците живеят от даренията за намеренията,
които верните дават за литургиите. Тази е една древна практика,
чрез която хората искат да принесат на олтара на Господа, по
време на Светата Евхаристия, своите намерения за покойниците,
за живите, за ситуациите, които те изживяват и т.н., и оставят
едно дарение на свещеника. За да не стане така, че някой
свещеник мисли да забогатее с това каноническото право, не
позволява на свещеника да задържа за себе си повече от едно
дарение за всяка литургията. Ако има повече намерения на ден,
другите дарения трябва да се дават на епископа и той да решава
какво да се прави с тези пари. Нашия епископ, знаейки колко е
трудно финансовото положение на енориите в България,
позволи тези допълнителни дарения да влизат в касата на
енорията.
Даренията за литургиите не са достатъчни за да покрият
всичките разходи, които свещеника има, и така каноническото
право позволява свещеника да задържи даренията, които хората
дават лично за неговия живот. Тука има един принцип,по който
винаги трябва да се спазва намерението на дарителя: да се
определи с каква цел той прави това дарение т.е. свещеникът не
може да ползва по друг начин дарението освен за целта,  за
която го е направил дарителя.
Но не всички свещеници имат постоянно дарители, които да им
помагат. Заради това, всяка Епископска Конференция посочва
по какъв начин да се осигуряват други приходи на свещениците,
а това е много  различно от държава до държава и зависи също
от договорите между Църквата и Държавите. Тук в България  не
съществуват такива договори, докато в държавите където се
признава социалната дейност на служителите на религиите има
споразумения. Давам няколко примери: в Румъния свещениците
(и всички служители на всяка религия призната от държавата)
получават държавна заплата ( това дори и през времето на
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Чаушеску). В Германия, Австрия и други държави има една
допълнителна такса която всеки задължително плаща на
държавата за подкрепа на изповеданието си (това води много
хора да се отказват от вярата си, и доста католици подават
молба, за да бъдат премахнати от кръщелният регистър
имената им, за да не плащат този данък! Това няма да го
коментирам).
В Италия в процент осем на хиляда (8‰) от данъците които се
плащат се ползват за финансова помощ на изповеданията.
Всеки гражданин има възможност да избере с подпис на коя от
религиите да се даде тази част от данъците. Държавата раздава
тези средства,съответно според подписите, на различните
вероизповедания. Италианската Конференция на
Католическата Църква ги ползва за да помогне на енориите и
свещениците, и да финансира различни проекти не само в
Италия но и в чужбина и между другото, много помага и на
епархиите в България.
Има държави, които нямат закони чрез които да събират
финансови помощи за вероизповеданията и употребяват други
методи: особено в много страни бивши колонии на Англия
(това го видях когато бях в Австралия). По време на
литургиите се минава с кошчето с което събират пари за
църквата, както се прави обикновено във всичките църкви.
Преди благослов пак минава друго кошче  и в него се събират
дарения за свещениците. Т.е. самата енория поддържа по този
начин свещеника. При други случаи, месечно от касата на
енорията се дава някаква сума на свещеника за ежедневието
му.
Горе- долу за свещениците е това. А как е за сестрите?
За тях е още по-трудно, защото не получават нищо от
даренията за намеренията на литургиите. Те по принцип
живеят от даренията и от дейностите, които вършат: в
училищата, в старческите домове,в  домовете за сираци, в
енорията и т.н.. По-принцип, енорийската общност подпомага
финансово и сестрите, които действат в нея. Няколко пъти
използвах думата „по принцип“, защото обикновено е така, но
тук в България е различно, както и за други Държави, където
католическите общности или са малки, или са бедни и не могат
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да покрият всички месечни разходи, които има една енория  и
същевременно да поддържат финансово и свещеника и
сестрите.
През тези години, до сега сме успели и аз и сестрите, да не
“тежим” финансово върху енорията  и се надяваме , че ще
можем да продължим по този начин, поне до когато енорията
няма големи разходи. Нашите сестри в момента се издържат
благодарение на даренията, които получават от благодетелите
от Италия.
Тези, които са поставени за да извършват пасторалните
дейности, винаги са живели според това, което казах. Дори в
Новия Завет намираме насоките.
Самия Исус даде на своите апостоли тази заповед, когато ги
изпрати да проповядват евангелието: “яжте и пийте, каквото ви
дадат; защото работникът заслужава своята заплата” (Лк 10,7).
Свети Павел Апостол писа на Коринтяните своите две послания
и говори на тази тема, когато  беше между тях, но без да търси
помощ от тях: “Това е моята защита против ония, които ме
осъждат. Нима нямаме власт да ядем и да пием?
Или само аз и Варнава нямаме право да не работим?... Не знаете
ли, че, които свещенодействуват, се хранят от светилището, и
които служат на олтара, делят си с олтара принесеното? Тъй и
Господ е заповядал, проповедниците на благовестието да
живеят от благовестието. “(1Кор 9,3-4.6.13-14); и в второто
писмо: “Сгреших ли, че унижавах себе си, за да въздигна вас,
понеже даром ви проповядвах благовестието Божие? Други
църкви обрах, като получих от тях издръжки, та вам да служа; и
докато бях у вас, ако и да бях в оскъдица, никому не дотегнах,
защото оскъдицата ми удовлетвориха братята, дошли от
Македония; та и във всичко се пазих и ще се пазя, да ви не бъда
товар” (2Кор 11,7-9).И по нататък им писа: “Защото, по какво
сте останали по-долни от другите църкви, освен по това, дето аз
сам не ви дотегнах? Простете ми тая вина. Ето, трети път се
готвя да дойда при вас, и няма да ви дотегна; понеже аз търся не
вашето, а вас” (2Кор 12,13-14). Както се разбира от този текст,
когато Свети Павел Апостол не беше подпомогнат от самите
коринтяни, други общности се грижиха за него.
Тази солидарност между църквите се разбира също от 1Кор 16,
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2Кор 9, Гал 2, Деян 24, където Павел говори за своята грижа да
събере финансова помощ от тогавашните християнски
общности, за да се подпомогне на общността в Йерусалим и на
самите апостоли.
Силата на Католическата Църква винаги е била, и още днес е, в
солидарността във всички насоки, между църквите и в общение
със Светия Папа, за която говорих: тази солидарност е над
границите дадени от държавите, и която се основава върху
факта че, Църквата е едно единствено Тяло.
Знаете че, не ми е много приятно да говоря на темата
“материалното” в духовното, нито когато сме били (или сме) в
нужда, нито когато сме били (или сме) в добро финансово
положение.  Нито ми е приятно че, някои хора мислят че всичко
ни е лесно. Търсихме и търсим винаги и преди всичко,
духовното и материалното добро на енорията, на нуждаещите
се, на всяко семейство и на всеки човек, знаейки, и го вярваме,
че, Божието Провидение няма никога да ни остави. Но мисля
също за онези свещеници, сестри, енории, хора, които наистина
живеят в още по-трудно положение от колкото нас.
Така мисля да публикувам от този брой на бюлетина статии, от
другите свещеници от нашата епархия, които ще представят
кратка история за техните енории. Докато ги четем, да мислим
за радостите и трудностите,  които в миналото свещениците,
сестрите и верните са изживели, както и за сегашните общности
и техните пастири, и да се молим за тях.

12 декември 2011г

кръщението на

Ясен
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Елена Димитрова

Арменци, католици, методисти и баптисти
се помолиха за единението на християните

Арменци, католици, методисти и баптисти се
помолиха в Методистката църква в Русе за
единението на християните. Това стана в

първия ден от седмицата на молитва за християнско единство,
която по традиция се провежда всяка година от 18 до 25 януари
по целия свят. Тя включва осем молитвени дни, в които
християните са призовани да се молят и да размишляват върху
единството, каза пастор Даниел Топалски от Методистката
църква. Темата на размишленията през тази година е взета от
Първото послание на Свети апостол Павел към Коринтяните
“Всички ще се изменим чрез победата на нашия Господ Исус
Христос”.
По време на общото богослужение бяха прочетени текстове от
библията, отправени бяха молитви, а отец Дираир от
арменската църква изнесе проповед. Атмосферата на единство
се допълваше и от песнопенията, съпровождащи общата
молитва. Всички размениха и „Знака на мира”, при който се
споделя парче хляб. Това е полска традиция и се нарича
„оплатек”. Откъснатото парче безквасен хляб се споделя с
другия, като се разменят пожелания. Това споделяне изразява
единство, любов и прошка.
Молитвената седмица продължи и с други инициативи в
отделните църкви. В неделята на 22 януари, като част от тях бе
гостуването на пастор Ивайло Сяров от Баптистката църква в
католическия храм „Св. Павел от Кръста”. Пастор Ивайло
представи размишленията си върху текст от евангелието според
Марко. В края на неделната служба отец Валтер Горра
благодари на госта, като изрази съжалението си за раздробената
на различни парчета християнска църква и призова към
единение.
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Миналата година домакин
на богослужението по
повод седмицата на
молитва за християнското
единство в Русе бе
католическата църква.
Тогава в нея се включиха
и православни християни.
По специален график бяха
извършвани молитви във
всички християнски
църкви, които участват в тази инициатива.
Седмицата на молитва за християнското единство е
организирана от Световния съвет на църквите и от Папския
съвет за насърчаване на християнско единство. Тя е проведена
за първи път от англиканския свещеник отец Пол Уотсън през
1908г. Днес сътрудничеството между англиканската,
протестантските, православните и католическата църкви и
общности в подготовката и празнуването на молитвената
седмица се превръща в обичайна практика.

12 декември 2011г

Миропомазанието на
Стефан

и

Църковен брак на
Бианка и Стефан
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Посланието на Папа Бенедикт XVI във
връзка с XX- ия световния ден на болните

(11 февруари 2012г.)
“Стани, иди си! Твоята вяра те спаси”

(Лк 17,19)

Скъпи братя и сестри,
Във връзка със Световния Ден на Болните, който

ние честваме на 11 февруари 2012г., в памет на Дева Мария от
Лурд, аз желая да обновя моята духовна близост с всички
болни, които са настанени в местата за здравни грижи или пък
са обгрижвани от своите семейства, като изразя към всеки от
тях загрижеността и обичта на цялата Църква. В щедрото и
любещо приемане на всеки човешки живот и по-специално на
този, който е слаб и болен, християнинът изразява един важен
аспект от своето евангелско свидетелство, по примера на самия
Христос, който се свежда над духовните и физически страдания
на човека, за да го изцери.
1. През тази година, която представлява непосредствена
подготовка за Световния Ден на Болните, който ще се чества в
Германия на 11 февруари 2013, въз основа на емблематичната
евангелска фигура на Добрия Самарянин, (Лк 10,29-37), аз бих
искал да поставя акцента върху тайнствата за изцеление, което
ще рече върху Тайнството Покаяние и Помирение, както и
върху Масло освещение на болните, които намират своето
естествено изпълнение в евхаристийното общение.
Срещата на Исус с десетте прокажени, разказана в Евангелието
на Свети Лука (виж Лк 17, 11-19), и по-специално думите,
които Господ отправи към един от тях: “ Стани, иди си; твоята
вяра те спаси! “ (стих 19), тези думи помагат да се осъзнае
значимостта на вярата от тези, които са белязани от страданието
на болестта, като се доближат до Господ. В тяхната среща с
Него, те могат реално да почерпят опит от това, че този, който
вярва никога не е сам! Действително Бог в Неговия Единороден
Син не ни изоставя на нашето нещастие и нашата болка, но Той
винаги е близо до нас и ни помага да ги понесем и пак Той иска
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да ни изцери до дълбините на сърцето (виж Мк 2, 1-12).
Вярата на единствения прокажен, който се оказва изцелен, и е
изпълнен с изненада и радост, идва несъмнено от Исус, който за
разлика от другите, за да покаже неговата признателност ни
позволява да усетим, че възстановеното здраве е знак на нещо
много по-ценно, отколкото на едно обикновено физическо
оздравяване; то е знак на спасението, което Бог ни дава в
Христос. Това се изразява в думите на Исус: твоята вяра те
спаси. този, който се обръща към Господ в страдание и болест е
сигурен, че Божията любов никога няма да го изостави, и че
любовта на Църквата която разпростира във времето Неговото
Дело на Спасението, никога няма да липсва. Физическото
изцеление, като израз на едно задълбочено спасение, разкрива
така значимостта, която човек има пред очите на Господ, в
целостта на своята душа и тяло. Освен всичко това, всяко
Тайнство изразява и осъществява близостта на самия Бог, Който
абсолютно безвъзмездно, ни докосва чрез материалните
реалности, като ги превръща в инструменти на срещата между
нас и Него самия. Единството между сътворението и
изкуплението става така осезаемо. Тайнствата са израз на
телесния характер на нашата вяра, която обхваща човека изцяло
като тяло и душа.
Основната задача на Църквата е със сигурност - известяването
на Царството Божие, но това благовестене трябва също така да
представлява един процес на изцеление “да изцелявам
съкрушените по сърце” (Ис 61,1), според задачата, която Исус
повери на Неговите ученици (виж Лк 9,1-2 ; Мт 10,1.5-14; Мк
6,7-13). Връзката между физическото здраве и изцелението на
раните на душата ни помага всъщност по-добре да разберем
“тайнствата на изцелението”.
2. Тайнството Покаяние често е в центъра на размишлението на
Пастирите на Църквата, особено заради неговото голямо
значение по пътя на християнския живот, тъй като цялата
ефикасност на Покаянието се състои да ни разположи в
благодатта на Бог и да ни обвърже в едно приятелство свише с
Него. Църквата продължавайки да проповядва посланието за
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прошка и помирение на Исус Христос, никога на престава да
кани всички хора да се обърнат към доброто и да вярват в
Евангелието. Тя прави свое, обръщението на Апостол Павел:
“Ние действаме като посланици на Христос; сякаш Бог ви
увещава чрез нас. Ние ви умоляваме в името на Христос:
помирете се с Бог” (2 Кор 5, 20). По време на Своя живот Исус
известява и прави присъстващо Милосърдието на Отца. Тъй
като Той дойде не за да съди, а за да опрости и спаси, за да даде
надежда дори в най-непрогледния мрак на страданието и на
греха, за да даде живот вечен; така в Тайнството Покаяние чрез
“лека на изповедта”, опитът на греха не се изроди в отчаяние,
но срещна Любовта, която опрощава и преобразява.
Бог, който е “богат с милост” (Еф 2,4), като бащата от
евангелската притча (виж Лк. 15, 11-32) не затваря Сърцето Си
за никое от Неговите чеда, но Той ги очаква, и ги търси отново,
придружава ги там, където отказът от общение преминава в
изолация или раздяла, Той ги вика да се съберат около Неговата
трапеза, в радостта на празника за прошка и помирение.
Времето за страдание, в което би могло да се появи
изкушението да се поддадем на отчаянието и безнадеждността,
може да се превърне във време на благодат, за да се завърнем
отново към себе си, и както блудният син от притчата, да
размишляваме отново върху живота си, като признаем
грешките си и провалите, за да изпитаме носталгия за
прегръдката на Отца, и да поемем по пътя към неговия дом. Той
в своята необятна любов, бди винаги и навсякъде над нашия
живот и ни очаква, за да поднесе на всяко едно Свое чедо, което
се завръща при Него дара на пълното помирение и радостта.
3. Четенето на Евангелията показват ясно, че Исус винаги е
отделял специално внимание на болните. Той не само изпрати
Неговите ученици да изцелят техните рани (виж Мт 10,8 ; Лк
9,2; 10,9), но Той също им учреди едно специфично Тайнство:
Масло освещение на болните. Посланието на Яков доказва
присъствието на това свещенодействие още от първите
християнски общности. (виж. 5, 14-16) : в Масло освещението
на болните, придружено от молитвата на Старейшините, цялата
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Църква поверява болните на Страдащия прославен Господ, за
да облекчи Той техните мъки и да ги спаси; още повече Той ги
насърчава да се обединят духовно със страданието и Смъртта на
Христос, за да допринесат така за доброто на Божия народ.
Това Тайнство ни кара да съзерцаваме двойната тайна на Хълма
с маслините (Елеонския връх), където Исус се оказва
драматично изправен пред пътя, който Му посочва Отца, този
на Страданието, на акта на Любовта свише и го приема. В този
час на изпитание, Той е посредник, “ приемайки и носейки в
самия себе си болката и страданието на света, превръщайки ги
във вик отправен към Бог, поднасяйки ги пред очите и ръцете
на Бог, и поемайки ги така реално в момента на Изкуплението.
Но Градината с маслините е също така и мястото, където Той се
извиси до Отца; това всъщност е мястото на Изкуплението …
Тази двойна тайна на Хълма на маслините е също така
непрекъснато “действаща” в свещенодейното масло на
Църквата … знак на добротата, с която Бог се присъедини към
нас. В Масло освещението на болните, тайнство освещаващата
материя на маслото ни е поднесена би могло да се каже, като
лек от Бог … който в този момент ни уверява в Неговата
доброта, и ни поднася утеха, но който същевременно отвъд
времето на болестта, ни изпраща към окончателно изцеление и
възкресение. (виж Як 5,14).
Това тайнство заслужава днес едно по-голямо внимание, както
в теологично размишление, така и в пасторалната дейност при
болните. Тъй като Масло освещението на Болните придава още
по-голяма стойност на литургичните молитви адаптирани към
различни човешки състояния свързани с болестта и то не само в
края на човешкия живот, затова то не трябва да бъде приемано
като “нисшо (малко) тайнство” по отношение на останалите
Тайнства. Вниманието и пасторалната грижа за болните, ако от
една страна е знак за Божия ласка, за този който страда, то също
така представлява от друга страна едно духовно благо за
свещениците в цялата християнска общност, като осъзнават
напълно, че това което се прави за най-малкия се прави за самия
Исус (виж Мт. 25,40).
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4. Впрочем относно Тайнствата за изцеление, Свети Августин
заяви: “Бог изцелява всички болни. Не се страхувай: всичките
ти болести ще бъдат излекувани… ти трябва само да Му
разрешиш да се погрижи за теб и не трябва да отблъскваш
ръцете Му”. Отнася се за безценния инструментариум на
Божията благодат, който помага на болния да се съобрази все
по-пълно с тайната за смъртта и възкресението на Христос.
Подчертавайки значимостта на тези две Тайнства, аз бих искал
да обърна внимание на значимостта на Евхаристията. Приета по
време на заболяване, тя допринася по уникален начин за едно
такова преобразяване, подпомагайки личността, която се храни
с Тялото и Кръвта Христови, със саможертвата, която прави
самият Исус Христос, като поднася Себе Си на Отца за
спасението на всички хора. Цялата църковна общност, както и
енорийските общности по-специално трябва да положат усилия
да осигурят редовен достъп до Тайнството Причастие за тези,
които по здравословни причини или поради напредналата си
възраст не могат да отидат до храма. Тези братя и сестри така
имат възможността да укрепят тяхната връзка с Разпнатия и
Възкръсналия Христос, вземайки участие в самата мисия на
Църквата, чрез техния живот поднесен с любов на Христос. В
тази връзка е важно свещениците, които проповядват и
извършват своите служби в болниците, в домовете за стари хора
и сред болните да се приемат като истински “служители за
болните", знак и инструмент за състраданието на Христос,
което възнамерява да обхване всяка една личност, която е
белязана от страданието.
Потвърждението на Пасхалната Тайна на Христос, която се
осъществява именно чрез практикуването на духовното
Общение, приема съвсем друго значение, когато Евхаристията е
отслужена и приета като последно причастие. В един такъв
момент от живота, Словото на Господ го казва още по-
красноречиво: “Който яде Моята плът и пие от Моята кръв, има
живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден” (Йоан 6,54).
Всъщност Евхаристията, особено приета като последно
причастие е според дефиницията на Игнаций Антийохски –
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“лек за безсмъртие, противоотрова срещу смъртта”, тайнство за
преминаване от смъртта към живота, от този свят в света на
Отца, който очаква всички в небесния Йерусалим.
5. Темата на това Послание за XX-ия Световен Ден на Болните,
“Стани, иди си; твоята вяра те спаси!” ни ориентира вече към
следващата “Година на Вярата” която ще започне на 11
октомври 2012г., и ще представлява един благоприятен и
безценен повод да се преоткрие силата и красотата на вярата, за
да задълбочим същността й и да я засвидетелстваме всеки ден в
живота си. Аз желая да насърча болните и страдащите винаги
да намират един сигурен пристан във вярата, подкрепяйки го
със слушане на Словото Божие, лична молитва и Тайнства, и в
същото време приканвам пастирите винаги да бъдат на
разположение да отслужат намерение за болните. По примера
на Добрия Пастир и като водачи на стадото, което им е
поверено, нека свещениците винаги да бъдат изпълнени с
радост, загрижени за най-слабите, прости грешници,
проявяващи безкрайно Божие милосърдие с утешителни думи
на надежда.
За всички, които работят в областта на здравеопазването, както
и на техните семейства, които виждат в лицето на ближния –
лицето на страдащия Господ Исус Христос, аз благодаря отново
от мое, както и от името на Църквата, защото именно те чрез
своята професионална компетентност и често пъти мълчаливо,
без дори да споменават името на Христос, но те Го показват
конкретно (на дело).
Към Мария, Майка на Милосърдието и Здравето на болните,
ние издигаме нашия поглед изпълнен с доверие и отправяме
нашата молитва. Нека нейното майчино състрадание на жена
живяла до Сина си –умрял на Кръста, придружи и подкрепи
вярата и надеждата на всяка болна и страдаща личност по пътя
на нейното излекуване на телесните и духовни рани.
Аз ви уверявам, че всички вие сте в моята молитва и отправям
към всеки от вас една специална Апостолическа Благословия.
Ватикана, 20 ноември 2011г., на Тържеството на Нашия Господ
Исус Христос, Цар на вселената.
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Отец Койчо Димов

Енорията Бърдарски Геран

Католическата енория “Свети Йосиф” в
с.Бърдарски геран е единствената
католическа енория в цяла северозападна
България, покриваща канонически цели три

области – Враца, Монтана и Видин. Нейното начало е
поставено непосредствено след основаването на селото през
1887 г. със завръщането на семейства българи-католици от
областта Банат (Австро-Унгария, а днес Румъния и Сърбия)
след почти 150 годишно изгнание извън пределите на България.
В мнозинството си местните католици се завръщат от Стар
Бешенов и неговите колонии, а от историята знаем, че през
1726-1730 г. около 300 семейства католици от Белене, Ореш,
Петокладенци, Лъжене, Трънчовица се преселват в Банат,
основавайки Стар Бешенов, недалече от Винга, другата
българска колония в Банат съставена от чипровските
изгнаници. Освен българи-католици от Банат, в Бърдарски
геран идват и банатски немци – около 90 семейства, които
основават свой квартал и през 1927 г. възниква и тяхната
енория с красивата новоготическа църква “Дева Мария Майка
на Светата Надежда”, общо 330 души банатски немци. Между
1887 и 1892 г. около 185 семейства банатски българи се
заселват в новото село Бърдарски геран, разположено във
високото и равно Белослатинско поле, само на 8 км. от град
Бяла Слатина. Първият енорист на селото е Отец Лаврентий
Манганелли, италианец, пасионист (1890-1894), който служи в
една стая на паракията (свещеническия дом), а по времето на
Отец Павел Кобиелски (1895-1909), мирски свещеник от
полски произход, е благословен първия камък на църквата в
селото, осветена тържествено на 29 септември 1903 г. от
Монс.Хенрих Дулсе, Никополски Епископ. Поради
завръщането на нови семейства и растежа на енорията за един
30 годишен период, новата църква се оказва непригодна, и през
1930 г. започва строежа на нов храм – най-големия в цяла
северна България, по времето на енориста Отец Алоиз
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Манушев, българин, пасионист, от с.Асеново. Новата църква
“Св.Йосиф” е трикорабна, с елементи на новоготически стил,
тържествено осветена на 16 април 1934 г. от Монс.Дамян
Теелен, Никополски Епископ. Като нов енорист в селото за 12
години (1934-1946) идва Отец д-р Евгений Босилков, бъдещия
Пастир и мъченик с помощник Отец Фабиян Кнобен, холандски
пасионист. Домен Евгений съживява енорията и целия
апостолат, построява и нов свещенически дом в холандски
стил, организира хор, вероучение, излети, спортни срещи,
дружество на Светата Броеница (Света Круница), участва
активно и в дейността на местното читалище. През 1946 г. става
администратор и на следващата година Никополски Епископ.
От 1946 до 1949 г. в Бърдарски геран свещенодейства Отец
Фабиян Кнобен, оставил мили спомени във възрастните
енориаши, но през 1949 г. комунистическата власт прогонва
всички чуждени-мисионери, в енорията идват свещеници от
южна България – Отец Асен Чонков и Отец Самуил Джундрин
(бъдещ Никополски Епископ), българи, августино-успенци.
Започнат най-тежките години за енорията – репресии, публичен
съд над енориста през 1950 г. и изгонването на двамата
свещеници от селото, присвояването на свещеническия дом и
използването му като здравна служба. От 1951 до 1970 г.
енорист е Отец Методий Карабенчев, българин от с.Асеново,
пасионист, принуден да живее в нечовешки условия в едно мазе
под църквата. През 1968 г. в енорията идва Отец Асен Яков
Генов, мирски свещеник от с.Малчика, който ще остане почти
40 години като Пастир на тази енория, свързал живота си много
тясно с историческата съдба на Бърдарски геран – а тя не е
красива. Още по време на войната, почти всички немци са
прибрани в Германия; след войната се слага край на
прекрасното немско училище “Дойче Шуле” в манастира на
сестрите бенедиктинки, прогонени от селото след
католическите процеси. Селото започва да се топи, да споделя
нерадостната съдба на всички малки селища в България – от
близо 2 000 души, днес като постоянно живеещи са около 630.
Училището е затворено, младите семейства напускат поради
липса на работа, а духовните рани от насаждения атеизъм са
все още кървящи и голяма част от хората са невярващи.



17

Прекрасната немска църква с манастир на бенедиктинките и
немско училище са в руини с неясно бъдеще. От 25.05.2009 г.
енорист на селото е пишещия тези редове, и по мое наблюдение
практикуващи вярата са около 8-10% от населението на
Бърдарски геран, повечето в пенсионна възраст. За кратко
време в енорията са свещенодействали Отците Францисканци-
конвентуалци и сестрите винкентинки представлявани от
незабравимата апостолка сестра Маргарет. От началото на
м.септември 2011 г. в нашата енория имаме едно ново духовно
движение – “Легионери на Мария”, което започва да съживява
апостолата. Надяваме се Бог да благослови нашите усилия, труд
и жертви и да ни дари едно истинско духовно възраждане.

22 февруари 2012г
Пепеляна Сряда - първи ден на Постното време

Църквата, по-специално в предколедното време, великденските
пости и особено в нощта на Пасхата, отново препрочита и
преживява всички тези големи събития от историята на
спасението в “днешния ден” на своята литургия. Но това
изисква също катехезата да подпомогне вярващите да се
отворят за подобно “духовно разбиране на Икономеята на
спасението”, такава, каквато ни я показва литургията на
Църквата и ни кара да я изживяваме (ККЦ 1095).
Периодите и дните на покаяние в течение на литургичната
година (през постите, всеки петък като възпоменание за
смъртта на Господа) са подходящо време за покаяние в
Църквата. Тези времена са подходящи специално за духовните
упражнения, литургиите на покаяние, поклонничества в знак на
покаяние, доброволни лишения, както и пости и милостиня,
братска подялба на това, което имаш, с другите (мисионерски
дела и дела на милосърдие) (ККЦ.1438).
Четвъртата заповед (“В дните, установени от Църквата, се
въздържай от месо и спазвай поста”) осигурява времето за
аскетизъм и покаяние, които ни подготвят за Литургичните
празници; те допринасят да владеем инстинктите си и
свободата на сърцето си. (ККЦ 2043).
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Отец Страхил Каваленов

Енориите Велико Търново
и Габрово

Римокатолическата енорийска църква
“Блажена Дева Мария на Броеницата” във
Велико Търново се намира в старата част на
града, на ул. “Гоце Делчев” № 8, в

непосредствена близост на хълма Царевец. Сведения за
католически храм в квартала на чужденците на старата
бълтарска столица имаме от XIV в. През XV в. за нуждите на
дубровнишките търговци, развиващи оживена икономическа
дейност в района, е построена църквата “Блажена Дева Мария
Отнесена в небето”, станала през XVII в. Собственост на
арменската общност в града. През XIX в. Тя е изоставена и
рухва; през последните години е обект на археологически
разкопки. Действащата днес църква е построена през 1890 г. от
чешки предприемачи и работници, дошли от Австро-Унгария,
за да поставят началото на модерната индустрия във Велико
Търново. Поверена е на Отците Пасионисти. През 1913 г. е
разрушена от опустошително земетресение, след което е
възстановена в по-скромни размери. През 20-те години на XX в.
енорийски свещеник е Отец Станислав Петров, а от 1931 г. до
1952 г. – Отец Карло Раев (1881-1967). Запазени са писма на
апостолическия делегат в България Монсиньор Анджело
Джузепе Ронкали (бъдещия папа Йоан XXIII), свидетелстващи
за посещенията му във Велико Търново и светите литургии,
отслужени от него в енорийската църква.
След период на временно преустановяване на литургичния
живот през 50-60-те години на XX в., църквата отваря отново
врати през 70-те години, благодарение на усилията на Отец
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Кирил Яков, пасионист, и по-късно – на неговия събрат Отец
Йосиф Йонков. Във Велико Търново е роден и погребан Отец
Филип Романов OFM Conv (1931-1992).
Нов живот за енорията започва през 90-те години на XX в.,
когато енорията поемат последователно италианските
пасионисти Отец Ремо Гамбакорта и Отец Винченцо Спагоне.
От 2000 до 2009 г. енорийски свещеник е Отец Валтер Горра,
пасионист, а от 2009 г. – Отец Страхил Каваленов. През 2010 и
2011 г. католическата общност във Велико Търново бе посетена
от Апостолическия Нунций Монсиньор Януш Болонек, донесъл
й благослова на Негово Светейшество Папа Бенедикт XVI.
Днес енорията включва католиците от Велико Търново, Горна
Оряховица, Лясковец, Елена и редица села в района.
Енорийският празник е на 7 октомври.

Енорията “Блажен Евгений Босилков” в Габрово е една от най-
младите католически общности не само в Никополската
епархия, а и в цяла България. През 60-те години на XX в. в
града, който се развива като значителен индустриален център,
се заселват множество католически семейства от Ореш, Белене,
Драгомирово, Малчика и др. През 90-те години е поставено
началото на енорията, благодарение на усилията на
пасионистите Отец Марко Партенца и Отец Ремо Гамбакорта.
Тя е първата енория в България, посветена на Блажения
Евгений Босилков (1900-1952), Никополски Епископ и
Мъченик. Впоследствие за общността се грижат
последователно салезианите Отец Георги Свобода и Отец
Петър Цвъркал. От 1.01.2012 г. енорийски свещеник в Габрово
е Отец Страхил Каваленов.
Църквата се намира на ул. “Равна гора” № 2 (на гърба на
Областния съвет в Габрово). Към енорията принадлежат и
католиците от Севлиево, Трявна, Дряново и околните села.
Празникът й е на 13 ноември.



20

Сестра Терезита Пиччирилли

Царят и камъкът

В стари времена един цар сложил огромен
камък в средата на пътя. След това, се е скрил
и останал да наблюдава, за да види дали някой

ще се заеме да махне големия камък от средата на пътя.
Някои работници и други заможни хора минавали оттам и се
ограничавали само да заобиколят камъка. Някои директно
протестирали срещу царя, казвайки ,че не се е погрижил за
почистването на пътищата, но никой от тях не опитал да
премести камъка от там.
По едно време, минал един селянин с голям товар зеленчуци.
Когато забелязал камъка, оставил своя товар зеленчуци в
страни от пътя и се помъчил да помръдне камъка. След много
усилия, накрая успял да премести камъка встрани от пътя.
Върнал се да вземе своите зеленчуци и забелязал, че в средата
на пътя, на мястото на камъка, имало малка чанта. Чантата
съдържала много златни монети и едно писмо от царя, което
казвало, че тези монети са за човека, който е преместил камъка.
Селянинът разбрал, че изпитанията дават възможност да
подобрим нашето социално и духовно богатство.

Господ ни праща изпитания, но заедно с това ни подкрепя,
окуражава и ни се отплаща тук, на този свят и после на
другия. Запомни го!


