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Отец Валтер Горра

Проповед по случай храмов празник
на 17 ноември 2018 г.

енория „Блажени Евгений Босилков“
Габрово

Честването и представянето на един светец може да се
осъществи по различни начини, като се подчертае един или
друг аспект от неговия живот, неговият характер, неговият
пример и неговата вяра.

Сложността и разнообразието от начини произтича от
сложността и многообразието, което животът ни предлага и с
конкретния исторически контекст, в който всеки човек живее.

Преди няколко дни гледах картините на световно известен
художник. Можете да бъдете изненадани и да се възхищавате
от неговите творби, познаването на творчеството му да е
достатъчно за Вас. Аз поисках да направя крачка напред.
Започнах да търся информация за живота му, от раждането до
смъртта, кратка биография на моментите, които се смятат за
най-важни в живота на този художник. Така започваме да
чувстваме твореца все по-близо до себе си. Един човек сред
хората, до когото в много отношения се доближаваме и в
същото време, от който се различаваме. И отивайки по-напред,
извън това, което е написано в биографията му, започваме да
се опитаме да разберем неговите чувства, радости, трудности,
ежедневния живот, неговото търсене на смисъла на живота и
смъртта.
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Казвам всичко това, защото когато говорим за един свят
мъченик като Евгений Босилков, ние можем да се спрем върху
най-обща информация или да влезем по-дълбоко и по-дълбоко
и се потопим в неговата история на ежедневие. Този ежедневен
живот е подобен за всички нас, с чувства, радости, затруднения
и преди всичко търсене на смисъла на живота и смърта.

Тук можем за пореден път, да проследим най-важните моменти,
които се считат за най-важните в живота на Блажен Евгений:
раждане, образование в Белгия и Холандия, свещенството,
проучвания в Рим, епископско ръкоположение, мъченичество.
Но аз осъзнавам, че да говорим по този схематичен начин за 52-
те години на неговия живот не изразява уважение към
личността и в същото време не ни кара да го чувстваме близо
до нас, както всъщност е: един човек сред хората в неговото
ежедневие.

Затова, аз ще говоря за живота на Блажен Евгений във връзката
му с човечеството, с всички нас, така както говори Папа
Франциск в своето Апостолическо Насърчение за призванието
към святост в днешния свят, Gaudete et Exsultate, "Радвайте се и
се веселете", което ще цитирам често в този размисъл. Папа
Франциск не говори директно за Евгений Босилков, и дори
въобще не го споменава, но говори за пътя към светостта,
изминат от мнозина и към който сме призовани и всички ние.
Папата има "скромната цел отново да отекне призивът за
святост в нашето време, с всички опасности, предизвикателства
и възможности, които той носи. Защото Господ е отредил
всички ние да бъдем свети и непорочни пред Него с
любов" (ном. 2).

Призив и призвание за святост. Папа Франциск в параграф 10
от текста цитира изречение от документа Lumen Gentium на
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Втория Ватикански събор, където е писано: "Снабдени с
толкова много и толкова удивителни средства за спасение,
всички верни, каквото и да е тяхното поприще и състояние, са
призовани от Господа, всеки по своя път, към
усъвършенстването на светостта, с която Самият Бог Отец е
съвършен ". "Бъдете свети, защото Аз Господ, Бог ваш съм
свят" (лев 11.44; 1 Пет 1.16).

Светостта, „всеки по своя път“, т.е. по свой начин. Папа
Франциск ни показва пътя, който не е единствен, и не един и
същ за всички: „За да бъде човек свят, не е нужно да бъде
епископ, свещеник или монах... Всички сме призвани към
святост, изживявайки живота си с любов и свидетелствайки във
всичките си дедела, където и да се намираме“ (пар. 14). „Не
трябва да мислим само за вече беатифицираните и
канонизираните“ (пар. 6). Но да съзерцаваме „светостта, която
намира израз в смирението на Божия народ: в родителите,
които с огромна любов отглеждат децата си; в мъжете и
жените, които упорито се трудят, за да издържат своите
семейства; в болните или възрастни вярващи, които никога не
губят усмивката си. В тяхното всекидневно постоянство
съзирам светостта на войнстващата Църква“ (пар. 7) пише Папа
Франциск.

Папа Франциск ни показва голяма опасност – да се вглеждаме в
непостижими за нас цели или по-точно пътища, по които да
ходим, които не са за нас: „Има свидетелства, които са полезни
и вдъхновяващи, но които не можем да последваме и дори е
възможно да ни отклонят от единствения и конкретен път,
който Господ е определил за нас. Необходимо е всеки вярващ
да открие своя собствен път, за да извлече най-доброто от себе
си – най-личните дарове, вложени от Бог в неговото сърце, а не
безнадежно да се опитва да подражава на пример,
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непостижими за него“ (пар. 11).

Ако се вгледаме в мъченичеството на блажения Евгений, ние се
чувстваме толкова далеч от него, че ни се струва, че той е
извънземен слязъл на земята, и че не можем да се оприличаваме
с него.

Но ние сме по-близо до него, всъщност ние ставаме него, ако
мислим, че неговата святост започва още преди
мъченичеството, в ежедневния му живот, който е идентичен с
нашия: ставане сутрин, закуска, молитва, излизане, среща с
хора , поздрави, разговаряне с тях, пазаруване, готвене,
почистване на дома. Във всички тези ежедневни дейности и
други, които Евгений Босилков е извършвал всеки ден
откриваме святостта на блажения Евгений. „Светостта, към
която призовава Господ, израства чрез малките жестове“ (пар.
16). „Понякога животът ни поставя пред големи изпитания... В
други случаи е достатъчно да открием по-добър начин да
правим онова, което вече вършим“ – и Папата цитира думите на
свети Франциск Салски – „Има вдъхновения, чиято цел е
единствено да усъвършенстват по изключителен начин
обичайните дела, които вече правим в живота си“ (пар. 17).
Така водени от Божията благодат, изграждаме чрез поредица от
дребни жестове светостта, която Бог е възжелал за нас, не като
мъже и жени, които са самодостатъчни, а като добри
разпоредници на многоликата Божия благодат“ (пар. 18).

„Всичко това би трябвало да ни насърчи и подтикне да дадем
всичко от себе си, за да прегърнем единствения план, възжелан
от Бог за всеки един от нас още от вечността“ (пар. 13).

Бих искал да завърша с думите на папа Франциск, който ни
насърчава да вървим по пътя на святостта и моля блаженият
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Евгений Босилков, заедно с другите трима мъченици Павел,
Камен и Йосафат, да ни помагат да я изживяваме ежедневно:
„Нека благодатта на кръщението ти принесе плод в твоя път
към светостта. Бъди открит за Бога във всичко и във всяка
ситуация търси Неговата подкрепа. Не се плаши, защото силата
на Светия Дух ти позволява всичко, а светостта е плодът на
Светия Дух в твоя живот. Щом усетиш изкушението да се
поддадеш на слабостите си, вдигни очи към разпнатия Христос
и кажи: „Господи, аз съм беден и грешник, но Ти можеш да
сътвориш чудо, като ме направиш малко по-добър“ (пар. 15).

Нека Бог, чрез застепничеството на Блажения Евгений да ни
благослови.

21 октомври 2018
Кръщението на Никола
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Монс. Йоан Робу

Пропове на архиепископ на
Букурещ по случай храмов празник

в Русенската Катедрала на 20
октомври 2018г

Ваше Високопреосвещенство Епископ
Петко Йорданов Христов,
Преподобни Отци, скъпи братя и
сестри,

Да бъде похвален Исус Христос!
На празника на Свети Павел от Кръста, с тази Света
Литургия честваме две важни за историята на католическото
християнство в този регион събития: създаването на
Никополската Епархия преди 370 години и пристигането на
братята Пасионисти в тези земи преди 235 години. Да въздадем
хвала и слава, да изкажем благодарност и признание към
Пресветата Троица за верността във вярата, за знайните и
незнайни жертвени приноси, за смелостта в свидетелстването
на Христа от страна на Епископи, свещеници, монаси и
монахини, както и от страна на толкова много верни католици,
наричани от древни времене с името „павликяни“ (или
„папликени“!). Искам да благодаря особено на Епископ
Христов и на енорийския свещеник затова, че ме поканиха на
този празник, който ни припомня нашето общо минало.
370 години, и след това – 235 години – те изглеждат малко, ако
ги сравним с моментите от историята на християнския Запад, но
са и много, ако помислим за трудната история на тези региони.
Древните епархии, съществували на север от Дунав – тези на
Милковия, Северин, Арджеш или Бакъу са просъществували
много кратко време. Кръвта на мъчениците от първите векове
на християнството, както и състоянието на почти постоянно
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преследване са укрепили твърдостта и са засилили вярата на
това „малко стадо“ – каквото е била винаги и каквото е и днес
Никополската Епархия.
Цели 140 години (от 1743 до 1883 г.), Никополските Епископи
са били и „пастири“ на католиците северно от Дунав, на
територията на днешната римокатолическа Букурещка
Архиепископия, в качеството им на апостолически
администратори. Оттам те са носили Благата Вест на бедните,
проповядвайки неуморно разпнатия Христос и лекувайки всяка
болест и недъг. Това укрепва връзката между католиците от
двата бряга на реката, въпреки различията в езика и традициите
им. В усилните моменти на преследвания и на войни, не само
свещеници и мисионери, но и много българи католици са
намирали убежище, прехрана и място за молитва отвъд Дунав.
Българските католически села – Чопла и Попещи, както и онези
в Банат, дават и днес свидетелство за вярата и трудолюбието на
българите католици, установили се на север от Дунав.
Никополските Епископи живеят в продължение на 100 години
в Букурещ: от 1782 до 1883 г., първо във францисканския
манастир в Бъръция, след това – в енорията в Чопла (в
околностите на Букурещ), и накрая – в първото католическо
епископско седалище в Букурещ, в лицето на Епископа
пасионист Джузепе Мария Молайони (през 1832 г.).
Присъствието на католически Епископ в Букурещ води със себе
си преминаването на католиците от този район към модерната
епоха. Това става чрез контактите, станали постоянни, с
Propaganda Fide, с Нунциатурата във Виена и с
представителствата на чуждите сили, намиращи се във Влахия.
Макар и малко, католиците участват и ускоряват чрез
контактите си със Запада навлизането на Влахия, но и на
българите южно от Дунав, в „модерността“.
Активността на мисионерите е подобна на тази на войници
на огневата линия. Когато броят на тези войници намалява
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много, командирите изпращат там други военни части,
понякога – от други бойни полета. Това става и в Никополската
Епархия към края на XVIII век. След няколко века служение в
тези територии, братята францисканци започват да проявяват
признаци на умора. В тези условия, през декември 1780 г.,
Епископ Павел Дуванлия иска от Propaganda Fide нови
мисионери. И предстоятелите от Рим избират и изпращат в
този регион през 1782 г. монаси от Конгрегацията на
пасионистите – Джакомо Сперандио и Франческо Ферери. Те
успяват да пристигнат в България едва през април 1783 г., осем
месеца след отпътуването им от Рим и след шест месеца
престой в Букурещ, във францисканския манастир в Бъръция.
Те са първите мисионери от новата Конгрегация, основана от
Свети Павел от Кръста (утвърдена тържествено през 1769 г.).
Те са първият дар, който пасионистите правят на делото на
евангелизацията. Историческите свидетелства говорят за
толкова много примери на истински християнски героизъм,
осъществени или преживени от пасионистите в тези земи.
Оскъдните средства, болестите, езикът и народните суеверия,
но особено несигурността на утрешния ден в една зона на
почти постоянно военно положение, са били истинска „Via
Crucis“ за мисионерите пасионисти.
Пристигането на пасионистите в тези земи, в една ислямска
територия и в един православен свят, е било, можем да кажем,
не само някаква мисионерска стратегия, а истинско дело на
Провидението. Христовите Страдания като център на
християнския живот, според възгледите на Свети Павел от
Кръста, се проявяват като най-ефективно лекарствено средство
за злините на онези времена. Господните Страдания, „най-
великото и прекрасно дело на Божията любов“ (Св. Павел от
Кръста), ще станат център на духовността на този народ, който
все още пази в съкровените дълбини на съществото си своята
връзка с вярата.
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Макар да не са имали църкви, в оборите за животни или в
колибите, където са служели, Кръстът на Спасителя и
Страданията на Господа са били обект на постоянна почит и
размишление, на укрепване на вярата. Целуването на кръста в
края на Литургията или на молитвите е било „задължителен“
момент, а отказът да бъде даден кръстът за целуване – ужасно
наказание за българите католици.
Мисионерите пасионисти не започват делото на
евангелизацията „от нулата“. Въпреки невежеството и
суеверията, присъстващи в живота на българите католици в
крайдунавските села, мисионерите биват крепени от две неща:
от убеждението, че Папата в Рим е техен „Отец“ и от почитта
към Мадоната – броеницата. Историческите документи
съхраняват свидетелството за един възрастен католик, който с
гордост заявява на мисионерите пасионисти за своите
единоверци, че не са „павликяни“ (име, давано на католиците
от този регион като последователи някога на Павел от
Самосата), а „папликени“, онези, чийто глава е Римският Папа.
В хода на историята, повече от 50 години Никополската
Епархия остава „vacante“, без Епископ. В течение на много
години броят на свещениците се е съкращавал драстично; те са
могли да идват при верните след месеци, дори години. В тези
трудни периоди пламъкът на католическата вяра е бил
поддържан от народната набожност и особено от моленето на
светата броеница. Във всяка общност мисионерите са
формирали група от момичета (днес бихме ги нарекли
„катехистки“), които с голяма ревност и сериозност са
провеждали молитвата и общото произнасяне на катехизиса.
Епископ Франческо Ферери – мъченик на милосърдието.
На 4 ноември 1813 г. умира в Чопла (село близо до румънската
столица), смятан от всички за свят човек, Франческо Ферери -
един от първите мисионери пасионисти, дошли в България
(1782 г.), след 22-годишна мисионерска дейност, от които 14
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като свещеник и 8 като Никополски Епископ. Смъртта му
настъпва след заразяването му с чума (известна в историята
като „чумата на {княз} Караджа“). С пълното съзнание за
опасността, в навечерието на смъртта си той отива да отнесе
Светото Причастие на един умиращ, болен от чума. Неговият
край – засвидетелстван от документи и достоен да заеме място
сред най-поучителните страници от агиографията – е станал
истински венец на мисионерската му дейност в тези земи. В
църквата, построена от него в Чопла, Епископът мъченик на
милосърдието Франческо Мария Ферери очаква възкресението,
и – защо не? – началото на процеса на беатификация, който
заслужава.
С мисълта за този мъченик на милосърдието и за останалите
мисионери пасионисти, с мисълта за всички наши и ваши
предшественици в делата на католическата вяра, да се молим за
милосърдието на Бога и за Неговия благослов над настоящето
и бъдещето на Църквата тук, по тези места.
Да бъде похвален Исус Христос!
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Източник: capucini.bg

От 2 декември: Адвент

Адвентът поставя началото на
литургичната година в
Католическата църква.

Етимологията на тази дума се извежда от латинското adventus.
Най-вероятно християните са взели това название от древен
римски обичай. Тържественото влизане на императора в Рим, и
преди всичко в храма по време на държавните празненства –
неговото очакване и посрещане е било наричано adventus, тоест
идване. А колко по-тържествено Божият народ очаква идването
на Сина Божи, Спасителя на човешкия род.

ПЪРВИ СВЕДЕНИЯ
За пръв път Адвентът се споменава в един от декретите на
синода, състоял се в испанския град Сарагоса през 380 г. По
това време Адвентът се чества в Испания и Галия. С по-точни
данни обаче разполагаме от V и VІ век. По подобие на
Великите пости, Адвентът в някои страни е продължавал 40
дни, като е започвал от празника на св. Мартин (11 ноември) и е
продължавал до Рождество. Постът е бил задължителен, макар
и в малко по-лека форма, отколкото през Великите пости.
Освен това е било задължително съпружеското въздържание,
забраната за воюване и за шумни забавления.
В Рим обичаят за честване на Адвента датира от началото на VІ
век. Той е включвал четирите седмици преди Рождество.
Благодарение на първенството на римската литургия този
обичай се е запазил в целия западен католически свят.

СЪЩНОСТТА НА ТОВА ВРЕМЕ
В същината на Адвента лежи тайната на първородния грях и
фаталните последствия, които непослушанието на първите
родители е навлякло на целия човешки род. При това
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отчайващо и безнадеждно състояние Бог пръв се обръща към
човека и му дарява Своето опрощение: Божият Син ще стане
човек и ще принесе удовлетворение на Бога Отца за греха на
Адам. Тази истина е изразена по прекрасен начин в коледните
песни. И така, основният смисъл на Адвента става не толкова
догмата за греха, колкото възвестяването на спасението на
човешкия род, неговото помиряване с Бога, Творец и Спасител.
Господ Бог, преди да изпрати на земята Спасителя, дълги
години подготвя човешкия род за Неговото идване. Пределно
общото обещание, което Бог дава в рая, ще бъде разширявано и
изяснявано от Неговите пророци в подробности относно
мястото, времето, народа и много други точни обстоятелства за
идването и делото на Спасителя. Господ Бог избира също така
един народ, който вярно да опази и да предава на поколенията
месианската тайна.
Исус Христос вече се яви на нашата земя. Извърши Своята
спасителна мисия. Но, както сам предрече много пъти, ще се
върне при нас хората, за да извърши всеобщия съд на края на
времената. Това ще бъде време на жътва, в което ще събере
житото в житницата си, а плевелите ще хвърли в огъня. Господ
Исус Христос няма да се яви вече като младенец, а като
владетел и Господ: „А кога дойде Син Човеческий в славата
Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола
на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще
отдели едни (хора) от други, както пастир отлъчва овце от
кози.” (Мт. 25, 31-32)

ПОГЛЕД КЪМ ЛИТУРГИЯТА
Спасителният смисъл на Адвента обуславя съдържанието на
литургиите. В продължение на четири седмици като в
двугласна песен слушаме двойното очакване: Христос да дойде
във възпоменанието на Рождеството и да дойде за равносметка
с човешкия род и с всеки човек поотделно.
Първият глас е изпълнен с радостен копнеж и спомен за
станалото в историята. Във втория глас звучи будност и
несигурност; съзнание, че тази равносметка се отнася за цялата
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вечност – блажена или окаяна. Вторият мотив има сякаш
известен превес в литургията през първата и втората седмица, а
през следващите дни взема връх очакването във
възпоменаването на Рождество Христово. Колкото по-близо са
празниците на Рождеството, толкова по-жива и радостна е
надеждата.
Красноречивата композиция на адвентната литургия в началото
прочувствено призовава: „Ела, не се бави! Ела и ни освети!
Научи ни на Твоите пътища!”, за да може в края да възвести:
„Господ е близо!” Последните дни на Адвента (деветницата за
Рождество Христово) имат особено радостен характер.

ДВЕ ЛИЧНОСТИ
Литургията на Адвента извежда на първи план две личности:
Исая и Йоан Кръстител. Първият е въплъщение на
въжделенията на Стария Завет. Той е роден около 770 г. преди
Христа. Принадлежи към елита на израилския народ.
Йерусалим е мястото, където се подвизава. Тържествено
призован от Яхве като пророк, той ще изпълнява своята служба
40 години. Историята с основание го е нарекла „князът на
пророците”, защото той е оставил най-много пророчества за
Месията. Литургията на Адвента припомня точно тези
пророчества. Ние не знаем много за последните години на
пророка. Според юдейските хроники Исая е понесъл
мъченическа смърт от ръката на цар Манасия, управлявал през
693-639 г. пр. Хр.
Втората личност, която Църквата въвежда в адвентната
литургия, е св. Йоан Кръстител. Пророк Исая сякаш отваря
Стария Завет, а Йоан сякаш го затваря. Той се намира на
границата. Той не толкова предрича, колкото посочва
Спасителя, Който вече е дошъл и ще започне Своята мисия. В
замисъла на Църквата Йоан е „програмна” личност. Със своя
живот и слово той трябва практически да посочи на верните по
какъв начин да се подготвят за идването на Господа: чрез
обръщане, скъсване с греха, отхвърляне на тъмнината и влизане
в пълния блясък на спасителната Христова благост.
Поправянето на живота и промяната, отхвърлянето на стария
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човек и преобразяването в нов човек по примера на самия Исус
– това трябва да бъде практическият плод на ежегодно
празнувания спомен за Христовото рождество. Затова Църквата
ни призовава с думите на Исая: „Ето, Аз изпращам пред лицето
Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. Гласът
на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа,
прави правете пътеките Му.” (Мк. 1, 2-3)

БОГОРОДИЧНИЯТ МОТИВ
Още нещо, което характеризира Адвента: Богородичният
мотив. Именно тя, Мария, е Якововата стълба от Божиите
предначертания, по която слиза на земята Спасението. Тя е
библейската дъга, предвещаваща помирението, края на гнева и
наказанията! Измежду всички жени на земята тя е избрана за
майка на Спасителя. Затова Мария е утринната звезда,
предвещаваща края на нощта на очакването и близкия изгрев на
Неговото идване. Колкото по-близо са Рождественските
празници, толкова по-често и по-силно се чува Мариината нота,
за да зазвучи в цялата пълнота през новогодишния празник на
Божественото майчинство на Мария.
Целия смисъл на Адвента можем да определим с една дума:
очакване. Ние цял живот очакваме нещо. Ако човек не очаква
нищо, това означава, че не се надява на нищо, към нищо не се
стреми; това е нещастен човек, духовно недъгав, клетник,
ограбен от всякакви идеали и надежди. Адвентът е спомен за
очакването на Спасителя в историята на човечеството;
Адвентът е също очакването в ежегодния спомен за
рождеството на Божествения Младенец; Адвентът е очакване
на повторното идване на Исус Христос във величието на
всеобщия съд. Най-сетне Адвентът е очакване на Бог в душата
на всеки човек. Бог постоянно идва във всяка душа чрез Своята
спасителна благодат. Въпросът е човек да не „проспи” този
случай, нито да го пренебрегне, а да се устреми към Бог, докато
смъртта го освободи от прегръдката на земята и го предаде в
ръцете на Небесния Отец.
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Сестра Терезита Пиччирилли

Ангелът с червена дреха

Една жена разказва:

‘’Видях едно младо момиче, седнало само в парка. Близо до нея
преминаваха много хора и никой не спираше да попита, защо
изглежда толкова тъжно. Беше облечено в червена износена
дреха, босо и мръсно,  стоеше и гледаше минаващите хора.

Не се опитваше никого да заговори. Не казваше нито дума. В
същото време и множеството хора, които минаваха наблизо, не
се спираше.

На другия ден реших да се върна в парка от любопитство, за да
видя дали момичето е още там. Да, беше там, на същото място,
където беше предния ден и пак със същия тъжен поглед в
очите.

Този ден бях решена да направя нещо и да се приближа до
момичето. Както всички знаем, един парк, пълен с различни
хора,  не е най-подходящото място,  където децата могат да
играят сами. Когато се приближих, забелязах външната част на
дрехата на момичето, имаше гротескна форма. Помислих си, че
това е причината, поради която хората минаваха и дори не се
опитваха да говорят с нея. Уродливостите носят  нещастие в
нашата общност и небето забранява да се направи крачка към
тях, за да помогнем на някой, който е различен.

Приближавайки се още, видях как момичето сведе очи за да
избегне погледа ми. Отблизо можех да видя по-ясно формата на
гърба и. Имаше ужасна огромна гърбица. Усмихнах се за да
разбере, че всичко е наред, бях там за да и помогна, за да
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поговорим.

Седнах до нея и започнах с едно- „здравей“! Момичето
изглеждаше изненадано и заекна – „Здрасти!“, след което дълго
ме гледаше в очите. Усмихнах се и тя се усмихна срамежливо.
Говорихме докато стана тъмно  и паркът напълно опустя.
Попитах я, защо е толкова тъжа. Тя ме погледна печално и каза
- ‘’Защото съм различна’’. Веднага отговорих - ‘’Вярно е’’-и се
усмихнах.  Момичето още повече се натъжи и каза-‘’Зная’’.
„Скъпа-казах-приличаш ми на ангел,сладък и невинен.’’
Погледна ме учудено –„Наистина?“

‘’Да, ти си като един  малък ангел пазител, изпратен да се
грижиш за хората, които минават.’’

Поклати глава и се усмихна. И така отвори външната част на
своятя червена дреха и остави да се покажат крилата и. После
каза-‘’Аз съм твоя ангел пазител’, а очите и светеха.

Стоях без думи-наистина имах халюцинации. Каза още – „Един
път помисли за някой друг, не само за себе си. Моятa работa тук
е свършена’’.

Изправих се и попитах - „Чакай, защо никой не се спря , за да
помогне на един ангел’’

Погледна ме, усмихна се и каза’’-Ти си единствената, която
може да ме види.’’-после си тръгна.

Грижиш ли се за твоя ангел пазител? Доверявяш ли му се?
Молиш ли му  се в трудни моменти?   Благодариш ли му
ежедневно? Бог те повери на него, не забравяй...


