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За славата на Бога и израстването на нашата вяра в
църковно общение, обявяваме извънредното благодатно
събитие по повод 370 години от създаването на нашата
Католическа Никополска Епархия

Скъпи свещеници и дякони,

скъпи монаси и монахини,

скъпи верни на любимата ни Църква,

скъпи братя и сестри в Христа

и всички , които се чувствате част от тази Епархия.

През 2018г.ще честваме 370г. от създаването на Епархия
Никополис ад Иструм, провъзгласена през 1648г. от папа
Инокентий X, която през 1883г. ограничи своята територия,
давайки живот на Епархията на Букурещ.

Появата на една нова Епархия, както вчера така и днес,
отговаря на исторически процеси и се определя от географска
гледна точка. Със сигурност определящият критерий винаги е
този на пасторалната, мисионерската и евангелизаторската
дейност. Точно това, което дори днес трябва да мотивира
избора и нашите действия. Територията, върху която е

Католическа Никополска Епархия - България

Dioecesis Nicopolis ad Istrum - Bulgaria
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създадена нашата епархия, разполага със собствена историческа
и културна идентичност, с възходи и падения, но определено
със своя значителен принос за човешкия и духовен напредък на
хората, които живеят в нея.

Това събитие ще бъде повод, който се представя пред нашата
Църква, за да разгледаме пътя, по който сме пътували, да видим
откъде идваме и къде искаме да отидем. Това е пътешествие,
или за да звучи по-библейско,можем да кажем, едно изпитание,
което Господ продължава да ни предлага, за да достигнем в
историята, до обещаната земя. "И да помниш целия път, по
който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години
из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в
сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или
не." (Второзаконие 8,2). Това ни дава възможност да бъдем в
състояние, да видим, че Господ е верен и без наша заслуга е
направил и прави и днес чудеса за нас и в нас.

С особено внимание искаме да подчертаем тези 370 години на
нашата Епархийска Църква, за да се открие преди всичко
Спасителното дело на Бог, Който през тези 370 години е
изпълнил със Своите дарове нашите християнски общности,
украсявайки ги като Годеница, и ги е сформирал като квас за
спасение, Град над Сионската Планина, лампа, която блести от
Светлината на Агнеца.

"Lumen Gentium", светлината на народите: по този начин
Втория Ватикански събор определя Църквата. Светлина, която
черпи от своя източник, Христос, който ни се дава като дар.
Дар, който трябва да бъде приет и предложен не само
индивидуално и интимно, но и обществено и църковно.

Нека възвестяването на Христос още по-силно да характеризира
нашия Епархиен юбилей, осъзнавайки християнският живот, не
само индивидуално, но и като християнска общност, за да стане
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по-проницателно "тайнство на спасението", т.е. знак за Божията
Благодат, която действа ефективно за хората във времето и в
историята.

Това събитие е благоприятна възможност и за по-убедителна
църковна принадлежност и по-интензивно мисионерско
присъствие на цялата Църква в историята на общността на
хората.

Необходимо е, с вяра и благодарност към Господа,това дълбоко
чувство за принадлежност към тази Епархийна Църква да бъде
непрекъснато потвърдено. Всъщност Църквата представлява
"богословско и конкретно място", в което се живее, по един
Тайнствен начин, видимото и органичното единство на
Универсалното Църковно общение.

Да имаме благодарна памет за Божието дело означава да пазим
в сърцето си плодовете, които са узрели в нашата Църква, и
всички хора, които са работили в нея.

"Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от
всичките Му благодеяния." (Пс. 103,2): е песен за възхвала,
която всички заедно искаме да отправим към Господа, Който
ни е избрал, осветил и изпратил, с любов да продължим
Спасителното Му дело.

За да бъде единна нашата молитва през 2018година ще молим
през неделните литургии, за всички хора, които са действали в
нашата Епархия както в миналото, така и днес:

І-та неделя за починалите Епископи на Никополската
Епархия

ІІ-та неделя за починалите свещеници и богопосветени хора
ІІІ-та неделя за свещениците и сестрите, които действат в

Епархията днес
ІV-та неделя за всички миряни от Епархията
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На Мария, Майка на Църквата както и на архангел Михаил, и
Блажения Евгений Босилков, покровители на нашата
Епархийна общност, ние поверяваме отбелязването на тази
годишнина, та както са обилни плодове на благодатта, която
Божието милосърдие ни дава в изобилие, така да бъдат обилни
и плодовете на нашата евангелизация.

В името на Света Троица, Отец, Син и Свети Дух,
провъзгласяваме тази година на благодат, която започва днес,
25 Декември 2017 г., празника Рождество Христово и която ще
продължи през цялата 2018 година.

С Епископски Благослов † Петко Христов

Никополски Епископ

08 декември 2017 Сава Стефанов Савов

27 декември 2017 Тома Марков Стоянов
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Отец Валтер Горра

Универсална и Местна Църква

През последните три години на страниците
на нашия бюлетин разгледахме седемте
Тайнства. Тази година предлагам да се

върнем на една тема, която и в миналото разглеждахме. Повод
ми дава отбелязването на извънредно благодатното събитие -
370 години от създаването на нашата Католическа
Никополска Епархия, обявено от монс. Петко.
Централна тема е Местната Църква, Епархията, видимото и
органично единство на Универсалното Църковно общение.
Тази година ще ни даде възможност, още по-добре и по-
дълбоко, да се запознаем с историята на нашата Епархия, в
Която много хора са били включени и, в която и ние станахме и
сме част.
Исторята не е абстракта дума, нито само редица от събития, тя
е създадена от живи хора, които са действали и други, които
още действат.
Конкретни хора с точни имена, които още помним или, които с
времето сме забравили. Обикновени хора, които са имали
същата като нашата вяра, а вероятно, и по-голяма, които са
дали много от себе си за Църквата, които са участвали в живота
на Църквата, редовно са участвали в неделните литугии; били
са кръстени, били са миропомазани, изповядвали са се,
причестявали са се, венчавали са се, получили са елей на
болните... Хора, които са растели духовно, участвайки в
катехизиса. Същите хора, които в миналато са помагали за
построяването на църквa в своите села и градове, били са близо
до свещениците и сестрите и са ги подкрепяли.
Хората, благодарение на които, днес ние имаме тези прекрасни
храмове.
Хора, които и днес са част от нас и други, които от небето,
продължават да бъдат част от Църквата, и ни гледат от небето.
Не винаги изразяваме нашата благодарност към миналото и
към тези хора.
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Позволете ми да цитирам думите от поздравителното слово за
новата година на Президента на Италиянската Република. Той,
говорейки за следващите избори, които ще се проведат през
март тази година, каза: “Поздравявам родените в 1999г, които
за първи път тази година ще гласуват... Преди сто години
родените през 1899г, през 1917г са били извикани в армията и
са били изпратени на фронта на 1-та Световна Война, и много
от тях загубиха живота си... Ако вие можете да гласувате
мирно е благодарение и на онези осемнадесетгодишни
младежи...”.
Този мисъл на Президента още повече ме накара да мисля за
хората, които в миналото издигнаха това, което ние можем да
видим днес, в нашата Епархия, и което е останало за нас.
Това събитие ще бъде повода, който се представя пред
нашата Църква, за да разгледаме пътя, по който сме
пътували, да видим откъде идваме и къде искаме да отидем -
пише монс. Петко в своето обръщение към верните, по повод
юбилея.
Поглед към миналото, сегашното и бъдещето. Без този поглед,
човек е кораб без кормило: вълните и ветровете го управляват.
Но ние не сме в такова положение!
Затова ми е още по-тъжно, когато видя, че много християни
странят от Църквата, защото не мислият въобще, че и те са
включени в историята, която тръгва от Хрситос, а за нас от
преди 370 години.
Много хора мислят, че вярата е нещо, което засяга само
личността и всеки може да я живее както иска.
Монс. Петко в своео писмо ни приканва да осъзнаем
християнският живот, не само индивидуално, но и като
християнска общност.
Колко е важен този аспект за да разберем Църквата,
едновременно универсална и конкретна, местна, за която Свети
Павел Апостол пише: “Тази тайна е велика; но аз говоря за
Христа и за Църквата” (Еф 5,32).
Църквата, която е светлината на народите: Светлина, която
черпи от своя източник, Христос, който ни се дава като дар.
Дар, който трябва да бъде приет и предложен не само
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индивидуално и интимно, но и обществено и църковно.
Биномът Църква-Тялото Христово е за свети Павел Апостол
основа за това което ние християните сме. Свети Павел,
вдъхновен от Бога, не намира нищо по-силно за да опише
Църквата. ще бъде по-ясно, като се има предвид функцията,
която семитската и гръцката култура приписват на тялото във
връзка с живото его на човешкото същество: тялото е
компонентът, който го поставя на точно определено място и
време, дава му разпознаваема видимост и му позволява да се
изразява, да комуникира и да работи в реалността, която го
обкръжава.
Самият Бог избира да приеме едно тяло (“И Словото стана
плкът”) за да влезе на точно определено място и време. И това
избрано от Бога в Исус Христос, продължава да се случва, за да
бъде неговото присъствие реално в нашето конкретно място и
време, чрез Църквата.
И там център е Евхаристията: Исус ни дава Своето Тяло за да
станем ние Неговото Тяло, взаймно “причастие” между Исус и
кръстените.
Прекалено мноко християните забряват този фундаментален
аспект, тази основна черта.
Какво означава “Църква” за нас? Какво сме ние за Църквата?
Това са въпросите, който трябва задължитълно да си задаваме и
върху, които тази година, по специално ще спираме нашето
внимание.
Вярващите в Христос, доколкото са тясно свързани с Него най-
вече в Евхаристияра, са единени помежду си в любовта,
образувайки едно единствено тяло - Църквата, която е
католическа, т.е. Вселенска, защото в нея присъства Христос.
Католическа е всяка местна Църква (т.е. диоцезът, епархията),
която е изградена от общността християни, приобщени във
вярата и тайнствата със своя ръкоположен в аполстолското
наследство епископ и с Римската Църква, която държи
първенството в любовта.
Мисията на Църквата е да извести и установи сред всички
народи Божието Царство, започнато от Исус Христос. Тук, на
земята, тя представлява семето и началото на това спасително
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Царство.
Монс. Петко пише, че това събитие е благоприятна
възможност и за по-убедителна църковна принадлежност и
по-интензивно мисионерско присъствие на цялата Църква в
историята на общността на хората.
Има една чудесна страница от Евангелието според Йоан, по-
точно първа глава от стих 35 до 42, която може да прочетете
изцяло, докато аз ще взема само няколко изречения: “На
следния ден Йоан (Кръстител) пак стоеше с двама от учениците
си.
И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият
Агнец! И двамата ученика... отидоха подир Исуса. И като се
обърна Исус и видя... казва им: Дойдете и ще видите... Единият
от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше
Андрей, брат на Симон Петър... Той първо намира своя брат
Симон и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос) и
го заведе при Исуса”.
Ето мисионерското дело на християните и на цялата Църква,
което се случва в три стъпки: личната ни среща с нашия
Спасител Исус, радостни провъзгласяваме Благата Вест
(намерихме Месия - Христос) и водим другите до Исус. Йоан
лично познал Исус, го показва на двамата свои ученици, а те
тръгват да Го опознавят и от там отиват да го възвестяват на
другите и повеждат Петър да се запознае с Исус... Именно тази
верига, по същия начин, продължава и до днес. Без лична,
дълбока среща с Исус, това не може да се случи, т.е. не можем
да провъзгласяваме това, което не е станало наше, и не можем
да доведем никой до Исус, ако не знаем къде е Той и как да го
намерим, и още повече ако не знаем какво означава да се
срещнем с Исус и да го познаем!
Това са само някой от темите, върху които през тази година ще
размишляваме за да стане още по-пълна нашата вяра, да сме
християни и да сме Църква не само индивидуално, но и като
християнска общност, за да стане по-проницателно
“тайнство на спасението", т.е. знак за Божията Благодат,
която действа ефективно за хората във времето и в
историята.
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ПОСЛАНИЕ ОТ
СВЕТИЯ ОТЕЦ

ФРАНЦИСК

ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА
51ия СВЕТОВЕН ДЕН

НА МИРА

1ви ЯНУАРИ 2018

Мигрантите и бежанците:
мъже и жени, които търсят мир

1. Най-добрите пожелания за мир
Нека бъде мир над всички хора и всички народи по земята!
Този мир, който ангелите известяват на пастирите в нощта на
Рождество, е дълбок копнеж за целия свят и всички народи,
особено за тези, които страдат най-вече от неговото отсъствие.
Сред тези, които нося в мислите и в молитвата си, аз искам
отново да припомня за повече от 250 милиона мигранти по
света, сред които 22 милиона и половина са бежанци.
Последните, както ги определи моя любим предшественик
Бенедикт XVI, « са мъже и жени, деца, млади и възрастни
хора, които търсят място, където да живеят в мир». За да го
открият много от тях излагат на риск живота си в едно дълго
пътуване, което в повечето случаи се оказва колкото дълго,
толкова и опасно; те са готови да понесат умора и страдания, за
да преминат през ограждания с бодлива тел и стени издигнати,
за да ги държат далеч от тяхната цел.
С дух на милосърдие ние прегръщаме всички, които бягат от
войната и глада или които са принудени да напуснат своята
родина, поради дискриминация, преследвания, бедност или
влошаване на околната среда.
Ние осъзнаваме, че само да отворим сърцата си за страданието
на другите не е достатъчно. Трябва много да се направи, преди
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нашите братя и сестри да започнат да живеят в мир в сигурен
дом. Да приемем другия изисква конкретен ангажимент,
поредица от подкрепа и добронамереност, зорко внимание и
разбиране, отговорно управление на новите сложни ситуации,
които понякога са в допълнение към безбройните
съществуващи вече проблеми, както и към ресурсите, които
винаги са ограничени. Чрез прилагане добродетелта на
благоразумието управляващите ще съумеят да ги приемат,
насърчават, закрилят и интегрират постановявайки практични
разпореждания, « в определени рамки и в съответствие с
реалното благо на техния народ, …[за да] се интегрират». Те
имат конкретна отговорност към техните общности, на които
трябва да гарантират права за справедливост и хармонично
развитие, за да не се окажат непредвидливи строители, които
зле са си направили сметките и няма да успеят да приключат
кулата, която са започнали да изграждат.

2. Защо толкова много бежанци и мигранти?
Във връзка с Големия Юбилей за 2000 година след
известяването на мира на Ангелите във Витлеем, Свети Йоан
Павел ІІ изтълкува нарастващия брой на бежанците като
последица от «безкрайната ужасна поредица от войни,
конфликти, геноциди и “етнически пречиствания”», които
бяха белязали XXти век. Новият век все още не е достигнал
повратна точка: въоръжените конфликти и другите форми на
организирано насилие продължават да причиняват
размествания на населението, както в границите така и отвъд
националните граници на страните.
Но хората мигрират също така, поради други причини, преди
всичко водени от « желание за един по-добър живот, като
често се опитват да оставят зад себе си
“безнадеждността” за едно бъдеще, което е невъзможно да
се изгради». Някои тръгват, за да се присъединят към
семействата си, за да открият възможности за работа и
обучение, а онези които не могат да се възползват от тези
права, не живеят в мир. Освен това, както подчертах в моята
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Енциклика Laudato si’, «свидетели сме на трагичен ръст на
броя на мигрантите, които търсят спасение от все по-
голямата бедност, причинена от разрушаването на околната
среда».
По-голямата част от хората мигрират по определен маршрут,
докато други поемат по нови пътища, най-вече заради
отчаянието, когато тяхната родина не им гарантира повече
сигурност нито възможности и всеки законен път изглежда
неприложим, блокиран или твърде бавен.
В много страни на дестинация, реториката се разпространи
широко, акцентувайки върху рисковете за националната
сигурност или финансовата тежест свързани с приемането на
новодошлите, като така пренебрегна човешкото достойнство,
което трябва да бъде признато за всички, като синове и дъщери
на Бог. Тези, които провокират страха от мигрантите, понякога
са водени от политически цели и вместо да изграждат мир,
пораждат насилие, расова дискриминация и ксенофобия, които
от своя страна са източник на голяма загриженост и
безпокойство за всички онези, които взимат при сърце защитата
на всяко човешко същество.
Всички доказателства, с които разполага международната
общност показват, че глобалната миграция ще продължи да
характеризира нашето бъдеще. Някои считат мигрантите за
заплаха. Аз, напротив ви каня да погледнете към тях с доверие,
като възможност за изграждане на едно мирно бъдеще.

3. Със съзерцателен поглед
Мъдростта на вярата подхранва този поглед, способен да
осъзнае, че всички ние принадлежим « на едно семейство,
както мигрантите, така и местното население, което ги
приема, всички имат правото да се възползват от благата на
земята, чието предназначение е универсално, както учи
социалната доктрина на Църквата. Именно тук се намира
основата на солидарността и споделянето». Тези думи ни
препращат към образа на новия Йерусалим. Книгата на пророк
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Исая (гл. 60) и тази на Апокалипсиса (гл. 21) го описват като
един град, чиито порти винаги са отворени, за да могат да
влизат хора от всички националности да му се възхищават и да
го обогатяват. Мирът е суверенът, който го води, а правдата
принцип, който управлява съвместното съжителство на всички
в него.
Трябва също така да отправим този съзерцателен поглед към
града, в който ние живеем, «това ще рече поглед изпълнен с
вяра, който ни разкрива този Бог, който живее в неговите
къщи, в неговите улици, по неговите места [... насърчавайки]
солидарността, братството, стремежът към добро, истина
и правда»; с други думи, осъществявайки обещанието за мир.
Ако погледнем внимателно мигрантите и бежанците ще
открием, че те не идват с празни ръце: а носят със себе си
устрем и смелост, способностите си, енергията си, стремежите
си, без да пропускаме богатствата на тяхната местна култура.
Така те обогатяват живота на народите, които ги приемат. Този
поглед също така ще съумее да открие креативност, упоритост
и дух за жертвоготовност на безброй хора, семейства и
общности, които по всички краища на света отварят вратите и
сърцата си за мигрантите и бежанците, дори там, където
ресурсите далеч не са изобилни.
И накрая този съзерцателен поглед ще съумее да направлява
разбирането на отговорните за общественото благо, за да могат
политиките за приемане да достигнат своя максимум « в
определени рамки и в съответствие с реалното благо на
техния народ », което ще рече да се съобразят изискванията на
всички членове на едно човешко семейство и благото на всеки
от тях.
Тези, които са оживени (водени) от този поглед ще бъдат
способни да разпознаят кълновете на мира, които вече са
наболи и ще поемат грижата за тяхното израстване. Така те ще
преобразят в мирни селища - нашите градове, които често пъти
са разделени и поляризирани от конфликти, отнасящи се
конкретно до присъствието на мигрантите и бежанците.
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4. Четири основоположни камъка за действие
За да се поднесе възможност на търсещите убежище, на
бежанците, на мигрантите и на жертвите на трафика на хора да
намерят този мир, който те търсят се изисква стратегия, която
да съчетава четири действия: приемам, закрилям,
насърчавам и интегрирам.

«Приемам» напомня изискването за разширяване на
възможностите за законно влизане, а не да се придвижват
бежанци и мигранти до места, където ги очакват преследвания
и насилия, както и да се балансира загрижеността за
националната сигурност със закрилата на основните права на
човека. Писанията ни напомнят това: «Не забравяйте
гостоприемството, защото чрез него някои, без да знаят са
приели ангели, като гости».

«Закрилям» припомня дълга да зачитаме и гарантираме
неприкосновеността на човешкото достойнство на тези, които
бягат от реални опасности в търсене на убежище и сигурност,
както и да възпрепятстваме тяхната експлоатация. Аз мисля
специално за жените и децата, които се намират в ситуации,
където те са изложени на рискове и злоупотреби, които стигат
дори до заробването им. Бог не дискриминира: «Господ пази
пришълците, поддържа сираче и вдовица».

«Насърчавам» препраща до подкрепата оказана за
интегралното човешко развитие на мигрантите и бежанците.
Сред многото инструменти, които могат да помогнат за
изпълнението на тази задача, аз бих искал да подчертая колко е
важно да се осигури на децата и младежите достъп до всички
нива на образование: по този начин те ще могат не само да
култивират и оползотворят своите способности, но така ще
бъдат в по-добро състояние да се срещнат с останалите, като пo
-скоро ще бъдат склонни на общуване в дух на диалог,
отколкото готови да се затворят и да се противопоставят.
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Библията ни учи, че Бог « обича пришълеца и му дава хляб и
облекло»; следователно така тя ни насърчава: «Обичайте и вие
пришълеца, понеже сами бяхте пришълци в Египетската
земя».

«Интегрирам», най-накрая означава да позволим на бежанците
и мигрантите да вземат пълно участие в живота на обществото,
което ги приема, в динамиката на взаимно обогатяване и
плодотворно сътрудничество в популяризирането на
интегралното човешко развитие в местните общности. Както го
написа Свети Павел: «И така не сте вече чужденци и
пришълци, а съграждани на вярващите и принадлежите на
Бога».

5. Предложение за два Международни Пакта
Пожелавам от все сърце, този дух да оживи процеса, който през
цялата 2018 година ще доведе до дефинирането и одобряването
от ООН на два международни Пакта: единият за сигурни,
уредени и редовни миграции, а другият се отнася до бежанците.
Като приети споразумения на световно ниво, тези пактове ще
представляват референтна рамка, за разработване на
предложения за политики и прилагане на практически мерки.
Ето защо е важно те да бъдат вдъхновени чрез състрадание,
прозорливост и смелост, за да се възползваме от всяка
възможност за напредък в изграждането на мира: това е
условие необходимият реализъм за международна политика да
не бъде подчинен на цинизма и глобализацията на
безразличието.
Диалогът и координацията представляват наистина
необходимост и задължение специфични за международната
общност. Отвъд националните граници също така е възможно
не толкова богатите страни да могат да приемат по-голям брой
бежанци или пък да ги приемат по-добре, ако международното
сътрудничество им гарантира наличието на необходимите
средства.
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Секцията Мигранти и Бежанци към Отдела за Интегрално
Човешко Развитие предвиди 20 точки за действие, които могат
да послужат като конкретни насоки за прилагането на тези
четири действия в обществените политики, както и за
поведението и действията на християнските общности. Тези и
други приноси са предназначени да изразят заинтересоваността
на Католическата Църква към процеса, който ще доведе до
одобряването и приемането на тези световни Пактове на ООН.
Това внимание потвърждава една по-обща пасторална грижа,
която е родена заедно с Църквата и продължава чрез
многобройни дела и в наши дни.

6. За нашия общ дом
Думите на Свети Йоан Павел ІІ ни вдъхновяват: «Ако
“мечтата ” за един мирен свят е споделена от много хора,
ако се оцени приноса на мигрантите и бежанците, то
човечеството може да стане едно все по-голямо семейство за
всички и нашата Земя един истински “общ дом”». В историята
мнозина са повярвали в тази « мечта» и тези, които са я
изживели, свидетелстват, че не се касае за неосъществима
утопия.
Сред тях трябва да споменем Света Франсоаз -Ксавие Кабрини
(Françoise-Xavière Cabrini), на която честваме сто години от
рождението в небето през тази 2017 година. Днес 13 ноември
много църковни общности почитат нейната памет. Тази велика
малка жена, която посвети живота си в служба на мигрантите, а
след това стана и тяхна небесна покровителка, ни научи как
можем да приемаме, закриляме, насърчаваме и интегрираме
нашите братя и сестри. Чрез нейното застъпничество, нека
Господ ни даде на всички да изпитаме, че «Плодът пък на
правдата се сее в мир от миротворците».

Ватикана, 13 ноември 2017 година
На празника на Света Франсоаз Ксавие Кабрини,
Покровителка на мигрантите.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Диетата на красота

Живяли едно време в една държава, в Ориента
две красиви сестри. Първата сестра се
омъжила за крал, втората за търговец.

С течение на времето жената на краля ставала все по-слаба и
тъжна. Сестрата, която живеела с търговеца, близо до кралския
дворец, ставала все по-красива с всеки изминал ден.
Султанът извикал търговеца в двореца си и го попитал:“Как го
правиш?“
„Просто е, храня жена си с език.“
Султанът дал заповед да приготвят безброй ястия от език на
овен, камила, на канарче за диетата на съпругата му. Не се
случило нищо. Жената била все по-изтощена и меланхолична.
Разгневен, кралят решил да направи смяна. Изпратил кралицата
при търговеца и взел за жена сестра й.
Жената на търговеца, станала кралица увяхнала бързо, докато
сестра й, в къщата на търговеца, за кратко време станала
красива и лечезарна.
Тайната: Всяка вечер търговецът и жена му говорели,
разказвали си случки от деня и пеели заедно.
Днес нямаме време да се гледаме в очите, да споделяме
радостни и тъжни моменти, да се окуражаваме взаимно и да се
подкрепяне...
Този разказ ни кара да разберем че любовта, радостта,
спокойствието започват точно от семействато.

Започни веднага ако не си го направил вече! Светата
Троица ще бъде до теб.


