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ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ  
 
Св: В името на Отца и Сина, и Све-
тия Дух. 
Вс: Амин. 
Св: Благодатта на нашия Господ 
Исус Христос, любовта на Бога От-
ца и общението на Светия Дух да 
бъде с всички вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Братя и сестри, преди да отслу-
жим светите тайни, да признаем гре-
ховете си. 
Изповядвам пред Всемогъщия Бог 
и пред вас, братя и сестри, че мно-
го съгреших с мисли, думи, дела и 
опущения. Моя вина, моя вина, 
моя преголяма вина. Затова моля 
Блажената Мария, всякога Дева, 
всички ангели и светци, и вас, 
братя и сестри, да се молите за ме-
не пред Господа, нашия Бог. 
Св: Да се смили над нас Всемогъ-
щият Бог и след като ни прости гре-
ховете, да ни въведе в живот вечен. 
Вс: Амин.  
Господи помилвай ни ... 
Слава във висините Богу ... 
 
Колекта  
Всемогъщи Боже, помогни ни, да 
участваме с усърдие в тези дни на 
радост в чест на възкръсналия Гос-
под и стори това, което възпомина-
ваме да го прилагаме на дело. Чрез 
нашия Господ Исус Христос, Твоя 
Син, който е Бог и с Тебе живее и 
царува в единство със Светия Дух 
през всички векове на вековете.  
Вс: Амин. 
 

 
 
 
 

ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО  
 

И върху езичниците се изля 
дарът на Светия Дух. 

 
Четене от деянията на Апостолите. 
10,25-26.34-35.44-48 
Когато Петър влизаше, Корнилий го 
посрещна, падна пред нозете му, и 
му се поклони. А Петър го подигна 
и каза: "Стани, и аз съм човек". 
Петър проговори и рече: "Наистина, 
признавам, че Бог не гледа на лице; 
но у всеки народ оня, който се бои 
от Него и върви по правда, приятен 
Му е." 
Докато Петър още говореше тия ду-
ми, Дух Свети слезе върху всички, 
които слушаха словото. А вярващи-
те от обрязаните, които бяха дошли 
с Петър, се смаяха, че и върху езич-
ници се изля дарът на Свети Дух; 
защото ги слушаха да говорят на 
разни езици и да величаят Бога. 
Тогава Петър каза: "Може ли някой 
да възпре да се кръстят с вода тия, 
които приеха Дух Свети, както и 
ние?" И заповяда им да се кръстят в 
името на Исуса Христа. След това го 
помолиха да престои у тях няколко 
дни. 
Това е Божие слово 

 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ 
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: Срв 2в) 
Пред очите на народите Господ от-
кри Своята правда. 
 
Възпейте на Господа песен нова, за-
щото Той върши чудеса. Неговата 
десница и Неговата света мишца Му 
доставиха победа. О 
Господ яви Своето спасение, пред 
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очите на народите откри Своята 
правда. 
Спомни си Той Своята милост и вер-
ността Си към Израилевия дом. О 
Всички краища земни видяха спасе-
нието на нашия Бог. 
Възклицавайте на Господа, цяла зем-
йо, тържествувайте, веселете се и 
пейте. О 

 
ВТОРО ЧЕТИВО 

 
Бог е любов. 

 
Четене от първото послание на Све-
ти Иван Апостол. 4,7-10 
Възлюбени, нека обичаме един дру-
гиго, защото любовта е от Бога, и 
всеки, който обича, е роден от Бога и 
познава Бога. Който не обича, той не 
е познал Бога, защото Бог е любов, 
Божията любов към нас в това се 
яви, дето Бог проводи в света Своя 
Единороден Син, за да бъдем живи 
чрез Него. В това се състои любовта, 
че не ние възлюбихме Бога, а Той ни 
възлюби и проводи Сина Си да стане 
умилостивение за нашите грехове. 
Това е Божие слово. 
 
АЛИЛУЯ Ив 14,23 
 Ако някой Ме обича, ще пази слово-
то Ми, казва Господ; и Моят Отец ще 
го възлюби и ще дойдем при него.  

 
ЕВАНГЕЛИЕ 

 
Никой няма любов по- голяма от та-

зи, да положи душата си за своите 
приятели. 

 
Четене от светото Евангелие според 
Иван. 15,9-17 
В онова време: Исус каза на учени-

ците Си: 
"Както Отец възлюби Мене, и Аз 
възлюбих вас: Пребъдете в Моята 
любов. Ако спазите Моите заповеди, 
ще пребъдете в любовта Ми, както и 
Аз спазих заповедите на Отца Си, и 
пребъдвам в любовта Му. 
Това ви казах, за да пребъде Моята 
радост във вас и радостта ви да бъде 
пълна. 
Тази е Моята заповед: Да обичате 
един другиго, както Аз ви възлюбих. 
Никой няма любов по-голяма от тая, 
да положи душата си за своите прия-
тели. 
Вие сте Ми приятели, ако вършите 
всичко онова, що ви Аз заповядвам. 
Не ви наричам вече слуги, защото 
слугата не знае, що върши господа-
рят му; а ви нарекох приятели, защо-
то ви казах всичко, що съм чул от 
Отца Си. 
Не вие Мене избрахте, но Аз вас изб-
рах и ви поставих да идете и да при-
насяте плод и плодът ви да пребъдва, 
та, каквото и да поискате от Отца в 
Мое име, да ви даде. 
Това ви заповядвам да обичате един 
другиго. 
Това е слово Господне. 
 
Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъ-
щия Отец, Творец на небето и на 
земята, на всички видими и неви-
дими неща. И в един Господ Исус 
Христос, Единороден Син Божи, 
роден от Отца преди всички веко-
ве. Бог от Бога, Светлина от Свет-
лината, истински Бог от истинс-
кия Бог. Роден, несътворен, едино-
същ с Отца, чрез Когото всичко е 
станало. Който за нас човеците, и 
за наше спасение, слязъл от небето 
и се въплътил от Дева Мария под 
действие на Светия Дух и станал 
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човек. Разпънат бил също за нас 
при Понтийския Пилат; страдал и 
бил погребан и възкръснал на тре-
тия ден според Писанията; и се 
възнесъл на небето, седи отдясно 
на Отца. И пак ще дойде със слава 
да съди живите и мъртвите и Цар-
ството Му няма да има край. Вяр-
вам в Светия Дух, Господ и Жи-
вотворящ, Който произхожда от 
Отца и Сина; Който ведно с Отца 
и Сина е обожаван и славословен; 
Който е говорил чрез пророците.  
Вярвам в една, света, католическа 
и апостолска Църква. Изповядвам 
едно кръщение за опрощаване на 
греховете и очаквам възкресение-
то на мъртвите и живота на бъде-
щия свят. Амин. 
 
Молитва на верните 
Към Бога с помощта на Възкръсна-
лия и Милосърдниа Христос да отп-
равим нашите молитви. 
 
1. Да се помолим за Божията Цър-
ква, да носи на света радостта и 
мира от Възкресението Господне! 
 
2. Да се помолим за папа Фран-
циск, да събужда в хората надеж-
дата във Възкресението Христово 
в съвременния свят!  
 
3. Да се помолим за нашия народ, 
подкрепян и закрилян от Дева Ма-
рия, вярно да служи на Господа! 
 
4. Да се помолим за децата и мла-
дежите от нашата енория, които се 
подготвят за Миропомазамие и 
Първо причастие, Бог да бъде ви-
наги в сърцата им. 
 
5.  Да се помолим за умрелите, а 

особено от нашите семейства, за да 
могат да се срещнат с Милосърд-
ния Исус в небесното Царство. 
 
6. Да се помолим за нашата хрис-
тиянска общност, да черпим от на-
шата вяра в Бога сили за живот, 
изпълнен с любов и разбирателст-
во. 
 
Боже, изслушай нашите молитви и 
нека, радвайки се на възкресението 
на Твоя Син, да достигнем до Него-
вата слава! Той, Който с Теб живее и 
царува през всички векове на векове-
те! Амин.   
 

ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ 
 

Св: Молете се, та това мое и ваше 
жертвоприношение да бъде приятно 
пред Бога, Всемогъщия Отец.  
Вс: Господ да приеме от твоите ръ-
це това жертвоприношение за чест 
и слава на Своето име, за наша 
полза и за благото на цялата Си 
свята Църква.  
 
Молитва над даровете 
Боже, да се въздигнат към Тебе на-
шите молитви заедно с жертвопри-
ношенията, та обновени духовно да 
можем да отговаряме по-добре на де-
лото на Твоята бащинска любов. 
Чрез Христа нашия Господ.  
Вс: Амин. 
 
Предисловие 
Св: Господ да бъде с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Горе сърцата. 
Вс: Отправени са към Господа. 
Св: Да благодарим на Господа, на-
шия Бог. 
Вс: Достойно и праведно е... 
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... 
Вс: Свет, свет, свет Господ Бог Са-
ваот. Пълни са небесата и земята с 
Твоята слава. Осанна във висини-
те. Благословен, Който идва в име-
то Господне. Осанна във висините. 
 
Евхаристична молитва 
... 
Св: Тайна на вярата. 
Вс: Твоята смърт възвестяваме, 
Господи, и Твоето Възкресение 
прославяме, в очакване на Твоето 
славно пришествие. 
 
Господня молитва  
Вс: Отче наш, Който си на небеса-
та, да се свети името Ти, да дойде 
Царството Ти, да бъде волята Ти 
както на небето, така и на земята. 
Дай ни днес насъщния ни хляб и 
прости ни дълговете, както и ние 
прощаваме на нашите длъжници;  
и не ни въвеждай в изкушение, но 
избави ни от злото. 
Св: Молим Ти се, Господи, избави 
ни от всички злини, благоволи да да-
деш мир в наши дни, тъй че с по-
мощта на Твоето милосърдие да бъ-
дем винаги освободени от греха и 
предпазени от всяко смущение, очак-
вайки блажената надежда и пришес-
твието на нашия Спасител, Исус 
Христос. 
Вс: Защото Твое е царството, сила-
та и славата навеки. 
Св: Господи, Исусе Христе, Който 
каза на Апостолите Си: Мир ви оста-
вям, Моя мир ви давам, не гледай на 
съгрешенията ни, а на вярата на Тво-
ята Църква и, съгласно волята Си, 
благоволи да я умиротвориш и обе-
диниш. Ти, Който живееш и царуваш 
през вековете на вековете. 
Вс: Амин. 

Св: Мирът Господен да бъде винаги 
с вас. 
Вс: И с твоя дух. 
Св: Помирете се взаимно. 
Вс: Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, помилвай ни. 

Агнец Божи, Който отнемаш 
греховете на света, дари ни мир. 
Св: Ето Агнецът Божи, който отнема 
греховете на света. Блажени, които 
са поканени на трапезата на Агнеца. 
Вс: Господи, не съм достоен да вле-
зеш под моя покрив, но кажи само 
една дума и душата ми ще оздра-
вее. 
Следпричастна 
Всемогъщи вечни Боже, който 
чрез възкресението на Христа ни 
възстановяваш за вечния живот, 
увеличи в нас плода на пасхалното 
Тайнство и влей в сърцата ни си-
лата на душеспасителната Храна. 
Чрез Христа нашия Господ. 
Вс: Амин. 
 

ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ 
VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ 

(6.05.2018)  
 
1. През настоящата седмица чест-
ваме следните литургични празни-
ци: 
 - 10 май ще се чества храмовия 
празник на енория Видин - Възнесе-
ние Господне, което при нас ще се 
чества идната неделя на 13 май.  
 
2. Миропомазанието и Първото 
причастие в нашата енория ще се 
проведат на 24 юни, на тържеството 
Рождението на Свети Иван Кръсти-
тел.  
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3. По случай храмовия празник на 
12 май в четвъртък 10 май след ли-
тургията в 18:00 ч. ще организираме 
бригада за почистване на вертикал-
ната планировка около църквата. 
 
4. Програма  по случай 370 години         

от създаването на Католическа 
Никополска Епархия 

Diocesi Cattolica di Nicopolis ad 
Istrum 

 
Визита Негово Блаженство Кардинал 
Винко Пулич от 12 до 13 май 2018 г. 
Визита на Кардинал Пулич с почита-
не на мисионерската дейност на От-
ците Францисканци в България. 
 
петък - 11 май, 19.00 ч. Концерт в 
Епархийното Светилище "Блажена 
Дева Мария от Фатима" в град  Пле-
вен, ул.Христо Ботев № 180, в изпъл-
нение на Общинския Хор "Гена Ди-
митрова" и камерен състав на Пле-
венската Филхармония. 
 
събота - 12 май, 
-  11.00 ч.:  Света Меса в Светили-
щето на Дева Мария от Фатима в 
Плевен   
-  15.00 ч.:  Посещение на Истори-
ческия Музей в Плевен – Поклоне-
ние пред надгробната плоча на Епис-
коп Филип Станиславов, първият 
Епископ на Никополска Епархия  
 
неделя - 13 май 
-  10.00 ч.:  Света Меса в Катедрала-
та на Никополска Епархия в град Ру-
се 
-  12.30 ч.: Официален обяд с пред-
ставители на религиозните и граж-
данските власти на град Русе  
- След обяд: Молитва в археологи-
ческия център на древния римски 

град Никополис  ад Иструм  
(Nicopolis ad Istrum) с участието на 
духовенството от Епархията. 
- Поклонение пред мощите на Бла-
жения Евгени Босилков, Никополски 
Епископ, Мъченик за вярата  
 
 
5.    П о к а н а 
  
Имам удоволствието от името на Ни-
кополския Епископ и лично от мое 
име да Ви отправя покана за предс-
тоящата Международна Конферен-
ция на тема: “Християнските корени 
на Европа”,  която ще се проведе в 
дните  от 25 до 27 май 2018 година 
на територията на град Велико Тър-
ново.  
Същата е част от инициативите орга-
низирани по повод 370-годишнината  
от създаването  на Никополска Епар-
хия  през 1648 година,330 години от 
въстанието в Чипровци през 1688 го-
дини,140 години от Освобождението 
на България през 1878 година  във 
връзка с  Председателството на ЕС 
от РБългария  
В същия период в град Велико Тър-
ново до 9 юни 2018 г. ще бъде предс-
тавена документална изложба в Из-
ложбени зали  “Рафаел Михайлов”на 
тема „Папството и българите IX-XXІ 
век»,  с куратор чл.-кор. проф. д-р 
Аксиния Джурова (Център за визан-
тийски проучвания «Акад. Иван 
Дуйчев» - София). 
Ще се радвам  да се видим  във Ве-
лико Търново, поканата е и за миря-
ните, които проявяват интерес към 
събитието. 

С поздрав в Исус Христос 
Отец Страхил Каваленов 
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6. Месец май е посветен по особен 

начин на Дева Мария. Нека да жела-

ем да вземаме участие в майската 

набожност, която провеждаме всяка 

вечер след светата литургия. 

 

7. Вчера отпразнувахме Първа съ-

бота на месеца и смяна на тайните 

на Живата броеница. Новият ред мо-

жем да намерим на таблото при сак-

ръстията и във фейсбук в групата на 

енорията. Който има фейсбук и же-

лае да се включи в тази група: ено-

риа Дева Мария от Фатима”, нека 

просто ми прати заявка. 

8. Във връзка с концерта на 11 май - 

петък от 19:00 ч., литургията в този 

ден ще бъде отслужена от 10:00 ч. 

 

9. Непосредствено след светата ли-

тургия днес от 11:00 ч. каня всички 

на кафе в двора на църквата, както 

и да разделим задълженията за праз-

ника на 12 май. 

 

На всички пожелаваме приятна и 

спокойна седмица и вкусен обяд! 

 

О. Венци Николов 

/енорист/ 
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Мир ви оставям, Моя мир ви да-

вам. 
 Мирът, това е ценност и еднов-
ременно аргумент, с който винаги 
можем да спечелим човешкото сърце 
и разум. Затова, не може да ни учуд-
ва този факт, че толкова много се го-
вори и пише за мирът в 
днешният свят. Ако на ня-
кой, който е много умо-
рен, ще кажат: направи 
това, и ще имаш мир, 
въпреки умора, ще го нап-
рави и ще му напишат на 
могилата – почивай  в 
мир. 
Човек може да търси тази огромна 
ценност, която е мирът на различни 
места и по различен начин. За едни 
хора мирът това, ще е кариерата, за 
други парите, за други пак грешни 
връзки. Постоянното движение по 
улиците, тичането в различни посо-
ки, на различни места, магазини, 
рестаранти, дискотеки, това е търсе-
нето на мира, който дава светът. Св. 
Филип Нерей попита един от своите 
млади ученици: Решил си вече, кой 
искаш да бъдеш?  
Той му отговори: 
- Искам да съм адвокат. А след това? 
- Ще си направя адвокатска кантора. 
А след това? 
- Ще се оженя, ще имам парите и 
слава. А след това? 
- Ще си живя спокйно на старите го-
дини. А след това? 
- Младият човек млъкна и нищо не 
каза. 
Ето: Какво ще е, когато ще оста-
вим всичко, за което толкова ти-
чаме? Печелим парите, придобива-
ме имоти и се заблуждаваме, че ко-

гато ще ги имаме много, тогава ще 
станем истински щастливи. Житейс-
ки опит противоречи на такова мис-
лене. Няма мир, когато тичаме и го 
търсим, намя го също и след това, 
когато го намерихме вече, а особено 
няма го тогава, когато намерихме 
световен мир, предавайки Господа. 

Трябва да знаем, че Бог не 
прави излишни неща. Ако 
ти, не си толкова спосо-
бен, колкото твоят прия-
тел или съсед, ако не си 
толкова красива, колкото 
някаква принцеса, ако ня-
маш здраве, както други-

те, това не означава, че Бог не те ис-
ка или, че е направил някаква греш-
ка. Точно такъв Му трябваш в Него-
вият план. Това трябва да приемеш и 
да се съгласиш с това. Твоята радост, 
щастие и мир излизат точно от това, 
че ще приемеш  Бог и всичко, което 
Той е потготвил за тебе, и когато ще 
се съгласиш с Неговата воля с Него-
вите закони. Няма да завижаш на 
другите и да ги мразиш унищожа-
вайки мир в сърцето си. Исис не 
обещава мирът, Той го дава. Това не 
е такъв мир, какъвто ни предлага 
светът. Исусовият мир това е мир, 
който произлиза от чисто сърце и 
чисти ръце. Представи си как може 
да спи спокойно човек, който е про-
тегнал ръка против Бога и чака нака-
зание... На еднозначните думи на св. 
Писание: Няма мира за безбожни-
те можем да отговорим просто само 
с една дума: Няма. Исус ти дава мир 
ако ще Го приемем ще го имаш, ако 
не, няма да спиш спокойно. Мир с 
Бога, мир в човешкото сърце, това е 
истински мир. Никаква война няма 
да го унищожи.            JMB 



9 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  

 

Велик е нашият 

войник! 

Велик, велик, ве-

лик! 

Измокрен, гла-

ден, уморен, 

без отдих би се 

ден и нощ, 

бърдата цепи ра-

зярен 

със страшния си 

вик "На нож!" 

От Китка литна в 

един миг, 

прецапа Тимока 

дълбок, 

при Равна, Вина, Лясковик, 

черта му път са-

мият Бог. 

При Маврово, за-

ровен в сняг, 

с ръце премръз-

нали се би, 

в Ботум отвори 

път за Дрин, 

прокуди врага до 

един! 

И пак спокоен, 

мълчалив, 

при Охрид днес-

ка той стои 

и чака нов враг да срази 

със страшния си вик "На нож!"  
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В БЕЛОЗЕМ БЕ ПРЕДСТАВЕН 

ХИМНА НА НМХС 

Подготвителна среща, в духа 

на Националната младежка христи-

янска среща /НМХС/, се проведе в 

дните 20 и 21 април в енория „Свети 

Франциск“ с. Белозем. Срещата се 

организира в светлината на Възкре-

сение Христово и контекста на Чет-

въртата пасхална неделя, когато се 

отбелязва Световния ден на молитва 

за свещенически звания. В нея учас-

тваха около 80 мла-

дежи от Софийско- 

Пловдивската епар-

хия, Апостолическа-

та екзархия и Нико-

полския диоцез. 

След пристигане и 

настаняване на всич-

ки участници, ка-

то  младежите от 

енория Ген. Никола-

ево, водени от сест-

ра Елка Станева и 

сестра Светла Зеко-

ва, изминаха разстоянието до Бело-

зем на велосипеди, програмата про-

дължи с представяне, а след това и 

набожност с плащеницата, водена от 

отец Неделчо Начев с разяснение в 

духовен аспект и на исторически 

факти, свързани с нея. В събота мла-

дежите участваха в светата литур-

гия, отслужена в църквата „Свети 

Франциск“. След нейния край, отец 

Ярослав Бабик води конференция, 

посветена на званията, а във втората 

й част Ирина Джундрина от енория 

„Пресвето Сърце Исусово“ предста-

ви своето свидетелство за участието 

си в пресинодалната среща, посвете-

на на младежите, провела се в Рим 

от 19 до 24 март. На подготвителната 

среща в Белозем бе представен и 

химна на Националната младежка 

среща – това е  песента „Laudato Si, 

Signore Mio“. Тя е превод от итали-

ански и се изпълнява от деца от гр. 

Раковски. Тази година НМХС има за 

тема: „Младежите, вяра и призвани-

ето“ и  ще се проведе в с. Белозем 

съвместно с Международния хрис-

тиянски фестивал в дните от 4 до 7 

юли. Младите католици в България 

имат желание да се провеждат по-

често такива срещи в духа на 

НМХС, на които заедно да се молят, 

да участват в набожности и конфе-

ренции и които са един празник на 

вярата.  

Жана Стоева /радио Ватикана/ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПАРХИЯТА 

 

 

На 21 април в Катедралният храм 

„Успение Богороднично“ гр.София 

се проведе Годишна среща – Ациас 

на Легио Мария в България. В тази 

среща участваха Легио Мария от 

енории: „Св. Арх. Михаил“ 

с.Трънчовица и „Св.Св.Кирил и Ме-

тодий“ гр. Свищов. Участниците от 

енориите бяха придружени от отец 

Патрик Виал, енорийски свещеник в 

Свищов. Светата литургия в Катед-

ралния Храм „Успение Богородич-

но“ бе предстоятелствана от отец 

Койчо Димов, енорийски свещеник 

на Бърдарски геран и Враца. 

От Пасхалното време насам, в Епар-

хийното Светилище „Дева Мария от 

Фатима“ в гр.Плевен, започна изда-

ването на седмичен енорийски 

лист, който се раздава в неделя. Той 

носи заглавието „Lignum vitae” или в 

превод от латински: Дървото на жи-

вота. В него общността на малките 

братя конвентуалци, помества недел-

ните четива и проповедта за съответ-

ната неделя. В листа намират място 

новините от енорията и анонси за 

предстоящи събития. Присъстват 

още много снимки и начини за връз-

ка със светилището. 

Великденска акция проведоха добро-

волците на Каритас-Русе след голе-

мия празник Възкресение Христово, 

под мотото: „Заедно в помощ на 

ближния“. Целта на акцията бе да 

бъдат събрани средства за летен ла-

гер на деца в риск. Традиционната 

Великденска акция бе проведена в 

МОЛ-Русе. На нея служители и доб-

роволци на организацията продаваха 

благотворително великденски яйца, 

картички, украшения и бижута, изра-

ботени от деца-потребители на Цен-

търа за обществена подкрепа „Том 

Сойер“ и Центъра за деца с уврежда-

ния „Милосърдие“. Събраните сред-

ства ще бъдат използвани за органи-

зирането на летен лагер за деца в 

риск от отпадане от училище поради 

бедност и социално неглижиране. 

На 28 април в Епархийното Светили-

ще „Дева Мария от Фатима“ в 

гр.Плевен ще бъде отбелязана 100-

годишнината от ръкоположението на 

Свети Максимилият-Мария Кол-

бе. Общността на малките братя кон-

вентуалци в Плевен е предвидила за 

празника света литургия за възпоме-

наване на този голям светец, техен 

събрат - полски францисканец-

конвентуалец, свещеник, мъченик, 

мисионер и Светец на Католическата 

църква. Той е първият полс-

ки мъченик от периода на Втората 

световна война, обявен за такъв по 

време на беатификацията през 1971 

г. 

Росица Златева  

/радио Ватикана/ 
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