
Господи,  помилуй 
и  помогни  ми 

 

да  правя  на  другите  
само  това,  

което искам  и  те  
да  правят  на  мен! 

 
Преп. Димитрий Басарбовски 

бил добър човек, живял просто. 
Имал няколко овце, малко лозе 

и колиба. Бил човеколюбив       
и Богобоязлив. 

Веднъж случайно стъпкал  
птиче гнездо и за наказание  
три години ни зиме, ни лете     
не обул виновния си крак. 

Със светия си живот угодил     
на Бога, който го прославил 
посмъртно с много чудеса. 

Явил се в съня на бесновата 
девица и я излекувал щом 

извадила мощите му от реката. 

Такова благодатно изцеление   
са получавали и много други 
болни от различни болести. 

В 1774 г. руският генерал Петър 
Салтиков наредил мощите на 

преподобния Димитрий да бъдат 
отнесени в Русия. По пътя 
светецът спасил Букурещ          

от върлуващата там чума и бил 
обявен за закрилник на града,  

а светите му мощи почиват        
в Патриаршеската катедрала 
„Св.Св. Константин и Елена”. 

Параклис  
„Свети Димитрий Басарбовски”  

 

 
 

бул. „Тутракан” 20 – Русе 
 

 
 

Господи, помилуй  
и помогни ми никога  

да не съм безразличен! 
 



Параклис на Св. Димитрий 
Басарбовски е изграден в двора 
на Център за психично здраве,  
до няколко социални услуги  
за психиатрични пациенти:        
защитени жилища, дневен 

център, център за социална 
рехабилитация и интеграция, 

управлявани от  
Център „Решения” – Русе. 

 
Направен е от фирма  

Универс ДЧ ЕООД – Бургас. 
 

Изписан е от  
Петър Стаменков. 

Освен образите на Спасителя, 
Св. Дева Мария и Св. Димитрий, 

са изографисани Св. Иван 
Рилски, Св. Петка Търновска  

и Св. Пантелеймон. 
 

В основите на параклиса  
са вградени материали от 
Светогорския манастир          

„Св. Георги Зограф”  
и манастира „Св. Пантелеймон” 

до Велики Преслав. 
 

Осветен на 27 октомври 2015 г от 
Негово Високопреосвещенство 
Русенски Митрополит Наум. 

 

 
 

„...Всичко чрез Него стана, 
и без Него не стана нищо 

от онова, което е станало...” 
(Иоан 1:3) 

 

 
 

Параклисът е изграден с дарени       
от миряни средства и труд.  

Вие също можете  
да направите дарение на: 

 

IBAN: BG08 SOMB 9130 1022 9820 01 
BIC: SOMBBGSF 

Общинска банка АД – клон Русе 
ул. “Александровска” 28 

Русе 7000 
Титуляр на сметката: 

Център за консултиране и кратка 
терапия “Решения” – Русе 

 

Вашето дарение ще бъде използвано  
за подобряване здравето  

на психиатрични пациенти от Русе. 


