
Кратки сведения за енорията „Света Богородица” с.Белене, Плевенски окръг, според 
една брошура издадена на латински език в гр. Рим през 1912 год. Сведенията за 

следващите години от 1912 са взети от други източници. 
 
С. Белене 

 
Както ни учи историята сегашните християни-католици от различни села са от павликянски 
произход, една езическа секта, с основател някой си Павел. 
Един от главните ревнители за покръстването на Павликяните е Нег. Преосвещенство 
Петър Буди. 
След като е обиколил няколко места и е проповядвал и в село Брест (Брястовец), където 
сега няма католици, след 1606 година той е дошъл и в с. Белене на река Дунав. Това село е 
било по-рано град с Римска крепост, от която още се срещали следи тук-таме. 
Обаче когато е дошъл тука Петър Буди, той намира само едно бедно село. Тук той е 
престоял доста време. След като е поучил и подготвил хората доста добре, той е кръстил  
500 души, измежду тях. Oбаче и след кръщението са се отклонили от лошия си обичай да 
гуляят в църквата. 
Владиката построил една къщичка и оставил трима свещеници, извънредно бедни. През 
1640 година са се намирали в енорията 922 католици. 
Църквата посветена на Успение Богородично, е била украсена от Мартин, който е починал 
в Белене и бил погребан пред вратата на църквата, между своите събратя, които са 
починали на същото място. 
След деветнадесет години, а именно през 1659 година, са живели в това село 700 
католици. 
Няколко Никополски Владици са имали седалището си в с. Белене. Негово Вис. 
Преосвещенство  Антон Стефанов, францисканец от 1677-1689 година; Негово Вис. 
Преосвещенство Павел Дуванлия 1777... и други. 
Все пак изглежда да е имало бунтовнически дух между тези християни. Когато Нег. 
Преосвещенство  Никола Пуглиези, Никополски владика 1751-1767, щеше да въведе и 
въведе Римски календар в епархията, мнозина беленчани са се противопоставили 
отначало. Някои от тях били афоресани. Един от тях е умрял като отлъчен. И през 
последните години често пъти са се бунтували. 
Мнозина от тях образували някаква си секта наречена Българска-католическа и 
преследваха католическите мисионери или ги изгонваха от селото. Никополския владика 
Иполит Агосто  се е видял принуден да накаже енорията и да афореса няколко лица на 
име, така че от 1897 до 1900 година енорията Рождество Марийно е била без свещеник. 
Католиците са ходили на Свищов да приемат тайнствата и да кръщават децата си. 
През 1893 година Владиката посетил тези селяни с надежда да ги обърне, но като видял, че 
всички негови усилия били напразно, той починал там, повече от скръб, отколкото от 
болест. 
Въпреки всички трудности вярата е възтържествувала и през 1860 година се е построила 
сегашната хубава църква със своите масивни стени и една камбанария. Ръководител на 
строежа е бил отец Евгени Валенте, италианец 1858-1866 година. Той е построил и 
енорийския дом, пред църквата, малко на север, една масивна двуетажна къща. 
Години след освобождението от турско робство, таванът на църквата , който е бил равен е 
бил превърнат в полусвод. ( Има в църквата още три стари икони на платно. Те са доста 
 запазени и до ден днешен, когато пиша тези редове, 1962 година. Отец Михаил М. 
Николов) 
 



Тук следват имената на свещениците, които са обслужвали енорията Св.Богородица, 
посветена на Рождество Марийно. 
 
През 1622 година е имало трима свещеници. 
След това идат: 
Отец Тома Радот, 1637 

Отец Мартин, фран. 1640 ....... + починал в Белене 

Отец Павел от Боснич, фран. 1649.... 
Отец Бегнин де Микаеле, фран. 1650-1659 

Отец Рафаил, фран. 1659.... 
Отец Филип от Луксано, фран. 1689........ 
Отец Михаил Добранов.... 
Отец Иван Кръстител Джулияни , 1728-1729 

Отец Рафаил Бигджи, 1729 

Отец Стефан Гандолфо (c.s.j.b), 1759… 

Отец Иван Кръстител Пароди (c.s.j.b), 1762... 
Отец Доминик Антола (c.s.j.b), 1765, убит от турците в село Трънчовица, понеже развръщал 
католическите момичета от опасни развлечения и събрания. 
Отец Никола (Силви) Горанов, беленец, възпитаник на светата конгрегация за 
разпространение на вярата (S.C.P.F.) 1787-1797. Починал в Белене 

Отец Боновентура Паулини, с.р. 1797 – 1804. Починал в Белене от чумата 

Отец Фортунат Ерколани, с.р. 1808-1810 

Отец Боновентура Федели, с.р. 1808.... 
Отец Михаил Санчио, швейцарец, 1811- 1813 

Отец Григорий Новак, о.м. 1815..... 
Отец Йосиф Молайони, с.р. 1816.... 
Отец Матей Балдини,с.р. 1819-1826 

(Отец Алонзи Бонаугури, с.р. 1822, помощник ) 
Отец Стефан Драгено. помощник възпитаник на S.C.P.F.. 1827... 
Oтец Филип Скварчия c.p 1830-1834 

(Отец Ироним Пицаканела c.p. 1830. отец Анджело Парси, с.р. 1831. Помощници) 
Отец Алонзий Чинти, с.р. 1834-1835 

Отец Ангел Страмучи с.р. 1835 

(отец Ангел Сантили, О.М. 1835; отец Рафаел Драмани 1835; помощници) 
Отец Лидвиг Капело, с.р. 1836-1838 

Отец Никола Пенов. възпитаник на Светата Конгрегация за разпространение на вярата 
S.C.P.J. 1838-1840 

Отец Карло Романо. с.р. 1840-1857 

Отец Яков Сперандио, с.р. 1843-1847 

Отец Августин Бернардони, с.р. 1848; 
(Отец Чиприян Фаваро, с,р. 1848; Отец Ангел Босняк О.М.помощници) 
(Отец Лавренти Дерикс 1852-1864 [1854]. Помощник; починал в Белене от тиф) 
Отец Евгений Валенте (Дон Джено) с.р. 1858-1866. Той построил новата, сегашна църква и 
енорийския дом 

Отец Теодор Чели с.р. 1866-1869 

Отец Мариян Дипонцо с.р. 1869-1872. Починал в Белене 

Отец Расим Гиглиоти с.р. 1872-1874 

(Отец Александър Д`Алесандро, Алфон Молинари, Иполит Агосто, Отец Бартоломей 
Панталеони с.р. 1873-1875; помощници) 



Отец Винченци Яковски, възпитаник на S.C.P.F., 1875-1878 

Отец Боновентура Мимлик с.р. 1879-1881 

Отец Григорий Пиегса 1881-1883 

Отец Камил Шейнс с.р. 1883-1884 

Отец Йосиф Миранди с.р. 1884-1886 

Отец Нонорат Карлесимо 1886-1892 

Отец Силвестър Лила и отец Кенрин Дулсе, с.р. 1890. Помощници 

Отец Гавриил Фери с.р. 1892-1895 

Отец Иван Пистит O.S.A. 1895-1897 

Отец Лудвиг Димитрос O.S.A помощник 

От 1897 до 1900 година енорията Рождество Марийно е била без свещеник за Наказание. 
Време на размирици и гонения. 
Отец Атанас Наскидов 1900-1902. Починал в Белене 

Отец Силвестър Лила с.р. 1902-1906 

Отец Карл Раев, беленец, 1906 

 
През негово време силен буран е преминал над селото на 4.08.1917 година. Силна 
гръмотевица е засекнала камбанарията и е навлезла в църквата. Пукнатината се вижда 
още. 
Отец Бaртол Тошков 1924-1933. Той е подновил пода на църквата с нови чамови дъски, а 
пък мястото около олтара с каменни плочи. През негово време е отлeта голямата камбана 
до самата църква през 1926, от софийски леяри Алексиеви. С помощта на населението той 
е издигнал един голям, хубав паметник пред църквата за убитите беленчани-католици през 
войните. След отчуждаването паметника е изоставен и се руши. През 1932 е направил 
десеттонна цистерна за дъждовна водаОтец Никола Калчев 1933-1943. През негово време 
са били изографисани стените на църквата и е доставен нов хармониум.Таванските 
картини: Св. Богородица; Св. Тройца; Бичуването на Петър и Павел са от художника Йосиф 
Кит унгарец, а по стените от художник руснак. 
Отец Дамян Талев Антонов - 1947-1949 

 
Отец Михаил Мин.Николов 1949- 
През негово време е циментиран пода при страничните олтарчета (но винаги са мокри). 
Самите олтарчета и стените им са боядисани с блажна, от части с постна боя. Циментиран е 
и подът при кръщелната купел(също много влажен). Старият амвон е заменен с нов, който 
е поставен над самата колона. В двата предни ъгъла  на църквата са построени две 
олтарчета, където са поставени статуите на света Богородица и свети Архангел Михаил. 
Църквата е инсталирана. Осветлени са с лампи (крушки) главния олтар, полилея, иконата 
над олтара и някои статуи. Боядисани са прозорците и стените около прозорците с блажна 
боя. Отвън църквата е направен тротоар (.....) 
От 1950 до 1970 г. Покрива е поправян няколко пъти. На места ламарината е заменена с 
цигли, понеже е било невъзможно да се достави нова ламарина. Ремонтите се извършват 
все по-трудно. Средствата намаляват от година на година. Жалко за стогодишната сграда. 
Но тъкмо това искаха враговете: да се разруши църквата и да пропадне. 
През моето време станаха и големите събития, изпитания за църквата. Преди идването ми 
в Белене църквата е била обложена по някакви си недоразумения с голям данък-глоба. 
Моя предшественик Отец Дамян Талев  беше изплатил от него, но имаше да се плаща още. 
С настоятелите събрахме каквото можахме, било от храна, било от волни помощи и 
изплатихме борча (глобата). Настоятелите Атанас Рупов, Марчелин Дулев, Тома Врайков и 
Йосив Шанколов... Тогава бяха и нарядните години. Църквата притежaваше много имоти. 



Следователно изискваха се и много доставки. Разкарваха ме и ме заплашваха няколко пъти 
заради тези доставки. През това време една нощ ме накараха да бия цяла нощ камбаната-
двадесет минути биене и двадесет минути почивка. Така през цялата нощ. За 
предупреждение на хората да си внасят наряда - памук. 
Като видяхме, че няма да можем да караме така, решихме с настоятелството да дадем 
имота в стопанството. Отхвърлиха ни молбата. Видяхме се принудени да се откажем от 
него и да го подарим на държавата. Негово Вис. Преосвещенство Евгени Босилков одобри 
това решение и с болка на сърце дадохме имота на държавата. Оставихме малко на 
църквата. След известно време дойде големия удар за църквата. Отчуждиха всичкия имот 
и двора, и къщата и манастирчето, и всички сгради. Трябваше да започнем да живеем под 
наем. Така карахме няколко години. Тогава ремонтирахме няколко багажни стаички в 
самата църква и се настанихме там. На север от камбанарията влязох аз, а на юг двете 
сестри. Удобни-неудобни ние бяхме доволни и от това.Едната сакрастия ни служеше за 
кухня и трапезария. 
Трудно се живееше, но това не беше най-голямото изпитани. 
Най-тежкото беше, че ме спряха от работа в много отрасли на духовния-енорийски живот. 
Забраниха ми да се занимавам с децата и на децата забраниха да идват на църква. 
Голямо изпитание ни дойде и от страна на нашите еноряши. 
Мнозина изтинаха от вярата и напуснаха църквата и Бога. 
Това е страшен удар. 
През тези години изживяхме доста неприятности. Обаче най ми е жал, че мнозина изгубиха 
вярата си. 
"Боже, смили се над твоя народ! 
Върни го пак в правия път!" 
 10-06-1962 

Отец Михаил М. Николов. 
 
Кратки Бележки 

 
На трети август 1925 година вечерта в 10 часа пристигнал папския пратеник в България: 
Анджело Джузепе Ронкали. Той отслужил светата литургия и държал пламенна реч, и дал 
папския благослов на народа. Вечерта в 5 часа отишъл на горната църква, отслужил 
благослов и държал реч, и дал папския благослов на народа. Вечерта заминал за гарата 
съпровождан от много народ. На гарата Систо Бонов държал реч, папският делегат 
отговорил и благословил народа. 
След години същия Ронкали бил избран за Папа на Католическата църква. 
Дядо Никола Алексиев, бивш народен представител 4.04.1964 

 


