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Винаги човекът и общността са спирали
вниманието си върху темата за доброто, за

злото, за свободата..., т.е., с една дума, върху етиката. Етика
(от гръцки ethos означава “начин на живот, поведение”) е
науката, която има като предмет смисълът на човешкия
живот, т.е. неговото свободно действие в съотвествие с
правия разум. Разбира се областта на етиката е доста голяма,
защото е свързана с живота.
Въпросът е следния: кой определи етичните правила? Може
ли етиката, незвързана с религията, да даде на човека посока
към Истината (с главно “И”), Истината, която не се променя
през времето?
Нашето съвремие обаче, се ръководи от принципите на
хедонизъма (от гръцки hedone), доктрина, която
идентифицира доброто с удоволствието и която води човека
към него. В тази светлина всичко зависи от това, което ми
харесва в този момент, следователно то не може да бъде
универсално валидно!
По същата причина и в речниците виждаме как се променя
значението на думите. В тълковния речник на българския
език (Елпис 1995г) за думата семейство четем: съпружеска
двойка и живеещите заедно с нея роднини (деца, родители,
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братя и сестри). Търсим тогава думите съпруг и съпруга и четем
за първата - “мъж по отношение на жената, с която е в брак”; за
втората - “жена по отношение на мъжа, с когото е в брак”.
Търсим думата брак: “съжителство между мъж и жена като
съпрузи, официално легитимирано чрез формален акт”. Това,
което можем да разберем (и да научим) от речника е, че бракът
е само един договор между мъж и жена.
Но “бракът не е чисто човешка институция, въпреки
многобройните промени, които е претърпял в течение на
вековете при различните култури, социални структури и духовни
навици. Тези различия не трябва да ни карат да забравяме
неговите общи и трай-ни черти. Макар че достойнството на
тази институция не прозира в еднаква светлина, все пак във
всички култури същестува ясно разбиране за значимостта на
брачния съюз. Защото спасението на личността и на човешкото
християнско общество е тясно свързано с брачната и семейната
общност" (Катехизъм на Католическата Църква ККЦ, 1603).
В брака има две основания, към които съпрузите трябва винаги
да се придържат: “брачната любов представлява едно цяло, в
което влизат всички елементи на личността - повикът на тялото
и иннстинкта, силата на чуството и привързаността, стремежът
на духа и волята - тя се стреми към дълбоко лично единство,
такова, което освен до съединение в една плът води до
образуването на едно-единствено сърце и на една–единствена
душа; тя изисква неразтрогваемост и вярност във взаимното и
окончателно себеотдаване; тя се отваря към плодовитостта.
Тук става дума за нормални характеристики на всяка брачна
любов, но с ново означение, което не само ги пречиства и
утрвърждава, но ги издига до такава степен, че прави от тях
образци на истински християнски ценности” (ККЦ, 1643).
Бог, Който създаде човека от любов, го призова също към лю-
бов, призвание основно и вродено във всяко човешко същество.
Защото човек е създаден по образ и подобие на Бога, Който
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самият е любов (1Йоан 4,8.16). Като ги е създал мъж и жена,
тяхната взаимна любов става образ на абсолютната и
безупречна любов, с която Бог обикна човека. Тя е благо, и то
твърде голямо благо в очите на Създателя. И тази любов, която
Бог благославя, е предназначена да бъде плодотворна и да се
реализира в общото дело за запазване на творението: „И
благослови ги Бог, като им рече: „Плодете се и множете се,
пълнете земята и обладайте я" (Бит. 1, 28).
Но днес семейството е заплашено от многобройни страни.
Местят се или се махат направо, стабилни колони с илюзията,
че така ще бъде по-добре. Така например, виждаме как
държавните закони променят структурата на семейството.
Достатъчно е двама да искат да живеят заедно, незавизимо
дали са от един и същи пол и това се призава като семейство
(виж законите в Холандия, Белгия, Испания, САЩ и др.). Това
“ново семейство” има и правото да осиновява дете или да го
имат чрез изкуствена инсеминация, дори и чрез трето и
четвърто лице! Тези правила не считат, че детето има право на
една майка и един баща вместо двама бащи или две майки!
Докъде ще се стигне с тази доктрина, която намира основата
си върху думите “всичко това, което е възможно и приятно е
законно”?
Църквата е вярна на Христос и на Неговите принципи, които са
вечни и навсякъде валидни. Животът е бил, е и ще бъде винаги
основен въпрос, върху който Църквата акцентира вниманието
си. Винаги разобличава грешки и опасности, които излизат от
различни идеологии и доктрини, които се показват като
приятели на всички, но в действителност са врагове на самия
живот.
Абортът и експериментите върху ембрионите са престъпления
срещу живота. Животът е свещен от зачатието си. Бог
единствен е Господар на живота от неговото начало до неговия
край: никой при никакви обстоятелства не може да предяви за
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себе си правото да разруши пряко едно невинно човешко
същество. Човешкият живот трябва да бъде безусловно почитан
и пазен още от зачатието му. От първия момент трябва да се
зачитат правата на личността, сред които и неприкосновеното
право на всяко същество на живот. Зародишът трябва да бъде
защитен в неприкосновеността си, пазен грижливо и лекуван в
кръга на възможното като всяко друго човешко същество.
“За позволени от закона операции върху човешкия зародиш
трябва да смятаме тези, които зачитат живота и
неприкосновеността на зародиша; не носят за него несъразмерни
рискове, а целят оздравяването му, както и подобряването на
зравословните условия или личното му оцеляване.
Произвеждането на човешки зародиши, предназначени да бъдат
използвани като биологически материал на разположение, е
безнравствено. Някои опити на интервенция върху
хромозомното или генетично наследство не са терапевтични, а
се стремят да произвеждат подбрани човешки същества според
пола или други предварително установени качества. Тези
манипулации противоречат на личното достойнство на
човешкото съ-щество, на неговата неприкосновеност на неговата
идентичност - единствена и неповторима" (ККЦ, 2275).
Голям шум се вдигна, когато кардинал Ратцингер стана Папа:
много хора започнаха да говорят, че той е консерватор. Но
какво означава, че един човек е консерватор? Да пази ли
живота? Да има ли уважение към него? Да признава ембриона
като личност или като нищо? Да бъде ли против аборта и
клонирането? Да бъде ли несъгласен да се ползват ембрионите
за експерименти?
Ако това означава “консерватор” и аз съм и цялата Църква е! И
съм много горд да бъда такъв! Обичам живота, пазя го и го
уважавам от първия миг на зачатието до момента на смъртта.

О.Валтер Горра
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През месец април за една седмица нашият
Епископ беше в енорията за да се срещне с
нас. Първата среща бе със семействата,
които споделиха своите радости и
трудности. От тях публикуваме няколко
мнения за семейния живот.

Сключването на брак поставя пред съпрузите множество
въпроси за взаимното съжителство, майчинство и бъдещето.
Мисля, че основната причина за стабилния брак между
съпрузите е любовта, дарена от Бога. Тя представлява
тайнството на венчавката, защото бракът почива на морални
критерии, взаимно отдаване и продължаване на живота чрез
децата. Така се изгражда християнското семейство, което е
общност на любов и живот в която се ражда и възпитава
потомството, нашето бъдеще и ако не се посадят добродетели,
плодовете няма да ни удоволетворят. Спокойният брак ни
отваря пътя към Бога, помага да посрещаме трудностите и ни
осигурява енергия за ежедневието. Нищо не се постига лесно,
но когато в съпружеския живот има разбирателство и се върви
в една посока, отговорността е споделена. Бог да благославя
нашите семейства, да ни дава сили и да осветява нашия път, за
да продъжаваме напред.

Росица

Светът не може да съществува без тайнства, а тайнството води
началото си от Бога. Тайнството брак е израз на радост и
пълнота, основан на искрени чувства, взаимно уважение и
доверие. Той е символ на един общ път, по който вървят двама
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души, ръка за ръка с Божията благословия и съставляват
християнското семейство.
Да бъдем разумни, да запазим съпружеската любов, за да бъдат
здрави нашите семейства.

Милко

В нашето забързано време, когато българското семейство е
отвсякъде заплашено, нестабилно и несигурно, ние разбираме,
че доближаването до Бога е единственото спасение и защита.
Ако не поемем задължението да почитаме Бог, няма да можем
да се съпротивляваме на смазващата деградация на ценностите
в съвременния свят. Съществуващите техники за решаване на
семейните проблеми, за общуване в семейството, възпитанието
на децата независимо от положителните си качества не са
панацея за успешен брак. Ние вярваме в това, че Бог е свързал
нашите житейски пътища. Забелязваме, че лошите навици,
нагласи и образци леко, полеко се променят- колкото повече се
уповаваме на Бога. Божието действие не винаги води до
незабавна промяна в живота ни. Необходими са търпение,
упорита работа и решителност. В нашето семейство винаги съм
срещала разбиране и отзивчивост, когато е трябвало да
участвам в живота на църквата. Било за литургия или друг
ангажимент. Възпитавали сме и синът си в духа на
християнските добродетели, на него му предстои да създаде
свое семейство и се надявам, че ще продължи да живее с
християнската вяра

Пенка

Семейството ни е от смесен брак между католическа и
православна вяра. При нас е имало и има толерантно
отношение по религиозните въпроси в нашето семейство.
Винаги с еднакво уважение сме отбелязвали празниците. Аз
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макар и да не вземам пряко участие в светата литургия, се
опитвам с каквото мога да участвам в живота на католическата
църква, защото Бог е един и той ни е учил да бъдем добри и да
се уважаваме. България е една от държавите с най-толерантно
отношение между различните религиозни и етнически
общности. Искам да цитирам една мисъл на папа Йоан ПавелII
–„Животът е маратон,който всеки от нас трябва да пробяга”
На всички желая да сте здрави и Бог да е с вас.

Рашко

Възпитанието на децата е най-важната, най-отговорна, но
същевременно и най-трудна задача. Както е казал преди хиляди
години мъдрия Соломон :
“Поучи момъка в начало на пътя му; той не ще се отклони от
него и кога остарее” (Притчи 22,6)

Основен проблем при нас е, че за тази роля никой не е
достатъчно подготвен. Училища за “родители” няма. Ако сега
всички ние, които сме вече родители, сме подложени на
финален изпит за присъждане на званието “родител” на едно
такова хипотетично училище, дали ще го издържим? Дали ще
ни харесат въпросите в този тест? Дали ще дадем правилните
отговори? А дали ще приложим получените знания вкъщи?
Какви въпроси според нас задължително би съдържал този
тест?

Въпрос 1: Бихте ли искали децата да виждат у вас образец,
към който да се стремят? Бихте ли желали да повтарят
вашия начин на държание, реакции, навици?
И да не желаем, нашето поведение е това, което играе най-
силна роля във възпитанието на децата. Децата са
наблюдателни по отношение на тези, които обичат. Това, което



8

правят мама и татко е най-доброто. Така в децата се оглежда
нашето поведение.

Въпрос 2:Трябва ли децата да бъдат лъгани? Позволено ли
е на родителя да не изпълни дадено обещание?
Много хора смятат, че съществуват безобидни родителски
лъжи. Една “малка” лъжа им помага бързо да разрешат дадена
ситуация. Родителите използват “малки” лъжи и когато считат,
че детето не е способно “да разбере”.
Според нас детето никога не трябва да бъде лъгано.
Акумулираните малки лъжи неминуемо водят до прекъсване на
взаимното доверие и разрушаване на родителския авторитет. За
детето е голям шок, да осъзнае, че не може да вярва на най-
близките си.

Въпрос 3: Как да се говори с детето?
Детето не е малко и несъвършено копие на възрастния човек.
То е личност от самото начало. Във всяка възраст има какво да
кажем на детето, като на разумен човек, но по понятен за него
начин. Децата искат и заслужават обяснения, толкова, колкото
и възрастните. Ако ние не отделяме време да обясняваме,
децата ще започват да се чудят за мотивите на нашето
поведение. Забранени теми и забранени въпроси не трябва да
съществуват. Това, което не желаем или не смеем да обясним,
детето ще го научи от най-неподходящия източник, по най-
неподходящия начин. Необходимите правила и забрани също
трябва да бъдат обяснени. Не можем да очакваме децата да
правят всичко, просто защото ние родителите, "казваме така."

Въпрос 4: Трябва ли често да се казва на детето “Обичам
те!”?
Често си мислим, че поведението ни е красноречиво и не е
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необходимо да изразяваме с думи обичта си към детето. Тук не
могат да се поставят граници и е трудно да се определи кое е
достатъчно. Нека направим това, което можем. А и то нищо не
ни струва, нали? Дори, когато му налагаме определено
наказание, детето трябва да чувства нашата безрезервна и
безприкословна любов.

Въпрос 5: А трябва ли да се казва на детето “Извинявай!”?
Ние родителите също допускаме грешки във взамоотношенията
с децата. Обикновено не смятаме, че е необходимо да искаме
прошка от тях. Дори мислим, че това е унизително. Напротив,
признаването на такива грешки засилва родителския авторитет,
увеличава доверието и скъсява дистанцията.

Въпрос 6: Трябва ли родителят да разрешава всички
проблеми на детето?
Проблемите, с които детето се сблъсква са разнородни и
родителят трябва внимателно да преценява своето участие в
разрешаването им. Изключително значение за положителната
роля на помощта на родителя има изискването тя да не се дава
наготово. Самостоятелно или съвместно решената задача носи
гордост, удовлетворение и радост. Допълнително повишаване
на самочувствието и самоувереността се постига чрез явно
изразено родителско одобрение и поощрение.

Родителите правилно решили този тест скоро ще забележат, че
“отглеждат” поведението, което биха искали да видят. За
възпитаното по този начин дете спазването на Божията заповед
“Почитай баща си и майка си” не представлява никакъв
проблем.

Емилия и Цанко
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08 януари брак на
Тома и Бисерка

27 март кръщение, миропомазание
и първо причастие на
Мира и Галя

8 май кръщение на
Анмари

15 май миропомазание на
Пламен
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05 юни
първа изповед на
Деислава, Мария,
Щефи, Николай,
Симеон, Кристян

11 юни църковен брак на
Георги и Елина

12 юни църковен брак на
Бойко и Румяна
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На 23 май, децата от катехизис имахме среща
с Епископа на нашата Епархия. Срещата
започна с обща молитва и песен. Едно дете от

групата на малките приветства монсьнор Петко. Той седеше
пред нас и чакаше нашите въпроси. Престрашихме се малко по
малко и разговорът започна. Научихме, че е на 55 години.
Роден е в Балкана, близо до град Велико Търново. Като малък
обичал да яде сладолед и шоколад като всички деца. Обичал да
пътува с автобуса, а по късно със самолет. Много обича
животните и природата. През свободното си време чете
интересни книги и гледа телевизия. На 25 години осъзнава, че е
готов да служи на Бог. От 10 години е избран за Епископ. Като
Пастир даден от Бога ръководи живота в Епархията и в
енорийте в общение с Папата. След изчерпването на въпросите,
той ни благослови да бъдем здрави, ученолюбиви, да обичаме
Бог така както той ни обича. Накрая о.Валтер ни снима с
Епископа за спомен, който винаги ще ни напомня за този
забележителен ден.

Радостин
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“Веднага светец”. Така почти всичките
христяните желаеха след смъртта на Папа
Йоан Павел ІІ да бъде провезгласен светец. И
не мине много време (само еин месец) когато
новия Папа, Бенедикт ХVІ, стартира
процедурата.

За погребението на Йоан Павел нашата епархия се организира
за да трегнат два микробуса с представители от всичките
енории. Ето опита им.

Когато, отец Валтер ми се обади с предложение да пътувам до
Рим за погребението на папа  Йоан Павел ІІ, не разбрах веднага
какво се очаква от мен. Разбира се, че се приех. На 05.04.2005г.
започна нашето поклонение. Групата ни се състоеше от
осемнадесет човека от всички енории на нашата Никополска
епархия. След дълго и изморително пътуване стигнахме до
Италия. През целия път молехме Броеница, Дева Мария да се
застъпи пред Исус за да изпълним успешно мисията си без
препятствия и да се грижи за нашите близки и всички хора от
енориите ни. По време на една от общите ни молитви възникна
пътен инцидент. Аз съм убедена, че Светия Дух отклони за
секунда връхлитащия ни огромен камион. Дори пътуващите в
другия микробус не разбраха за случилото се.
Пристигнахме в Рим на 06.04.2005г. вечерта. Веднага се
наредихме на опашката, на чакащите да се поклонят пред
тленните останки на папата. Умората ни беше налегнала, но
целта ни беше прекалено важна за нас, за да се откажем. В
продължение на единадесет часа и половина, на практика
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цялата нощ чакахме, придвижвайки се по малко напред към
базиликата „Свети Петър”, където беше положено тялото на
нашия папа. Имаше изключително много хора от всички
краища на света. До нас през цялата нощ се оказваха
италианци, поляци, канадци, американци, англичани дори
боливийци. Средната възраст на чакащите, беше 25-30години.
Младежите, които папата толкова много обичаше му
отвръщаха с признателност. Въпреки умората, която чувстваха
всички, постоянно се чуваха познати нам песни на различни
езици. Най-много се пееше „Емануел”. В един момент
младежите започнаха да скандират „Джовани Пауло”(името на
папата на италиански) и да ръкопляскат. Това ме стресна. Защо
викаха починал човек? Бързо осъзнах, той не беше мъртав.
Смъртта му е само крачката между земния и вечния живот. Той
трябваше да чуе нашата любов.
Сутринта, когато влязохме във внушителната и прекрасна
базилика „Св. Петър”, се поклонихме пред тялото на папата.
Отправихме молитви към Бог да отвори вратите на Небесното
царство и приеме в сърцето си Йоан Павел ІІ, така както той
носеше Бог и Дева Мария в сърцето си. Мисля си, че папата
беше вече на небето, а не в църквата. Там беше положено само
тялото, което той носи като кръст през последните години от
живота си.
След поклонението изморени, но щастливи се придвижихме до
манастира на отците пасионисти в Мориконе, градче близо до
Рим. Посрешнаха ни топло и приятелски. За да можем да видим
и разберем церемонията по погребението ни осигуриха всички
удобства. Гледахме цялата литургия. Кардинал Рацингер,
изнесе запомняща се проповед за живота и делото на папа Йоан
Павел ІІ. Завърши с разтърсващите думи, които формулираха и
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моите мисли от предния ден: Ние се надяваме, че както папата
ни гледаше и благославяше от прозореца във Ватикана, сега ни
гледа и благославя от прозореца на Бог.
До края на пътуването ни посетихме и светилището на
Св.Габриел, където отците, отслужиха литургия. Молихме се на
светеца, покровител на младежите и разгледахме храмовия
комплекс. Силно бях впечатлена от мозайките и дълбоката им
символика. Отец Ремо ни разказа за живота и чудесата на
светеца.
На следващия ден, последния от престоя ни в Италия
посетихме храм в гр.Болония с чудотворна икона на Дева
Мария с младенеца, която според легендата е рисувана от
евангелиста Св.Лука. Сладкодумният свещенник от църквата,
ни разказа историите на иконата, на светилището и на града,
които са неразривно свързани.
Успяхме да посетим и катедралата на Св. Антон в гр.Падуа.
Красивият, огромен храм беше изпълнен с вярващи. Там се
намира гроба на светеца и нетленния му език, поставен
отделно. Бог е запазил през вековете езика, с който светеца е
проповядвал и карал хората по-силно да вярват.  Имаше
литургия в основния корпус, а на нас любезно предоставиха
малък параклис  за да могат нашите свещенници да отслужат
литургия на български език. След литургията и молитвите,
които отправихме към Бог за лек път се отправихме към
България.
Благодаря на отец Валтер и сестрите от енория „Св.Павел от
кръста”, че ми дадоха възможност да участвам в поклонението.
Благодаря на Бог, че ни закриля през цялото време.

Ирена Паскалева
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Първата изповед е едно от седемте тайнства.
То е вторта крачка към светото причастие.
Чрез него нашите грехове могата да бъдат
простени от Господ.
Всички деца от моята група: Аз, Мими, Ники,

Деси, Симеон и Кристиян се вълнувахме много за
предстостоящото тайнство, което щяхме да приемем. От три
години всяка неделя сме на катехизис, а от 1 юни всеки ден се
срещахме с отец Валтер. Говорехме за първата изповед. Беше
ни обяснявано как, къде и кога да се изповядаме. В събота аз и
децата от моята група прекарахме целия ден с о.Валтер в
лесопарк “Липник”. Съчетавахме уроците с почивките и
игрите. Беше забавно и интересно. Тези 9 часа които
прекарахме с о.Валтер и сестра Йола бяха незабравими. След
това се върнахме в Русе и присъствахме на следобедната
литургия. Щом литургията свърши всички бяха върнати вкъщи.
На другия ден разтреперани от страх и валнение всички
прекрачихме прага на църквата и внимателно седнахме до
олтара. Литургията бе много вълнуваща. Щом тя свърши
всички треперехме като листенца в бурен ден. Отец Валтер с
особено внимание се отнасяше към всички нас и всички в
църквата се вълнуваха и молеха заедно с нас. О.Валтер
придружаваше всеки по пътя към прошката. Всички се
изповядахме. Греховите ни, които бяха написани на хартийки
бяха изгорени, заличени и най- вече простени. Бяхме готови да
поемем по пътя, който ни приближава до Исус. Това е един
незабравим и особено важен момент за всички нас.

Щефи Драганова
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Никога до сега, о Господи не съм Ти
говорил.
Но сега усещам нуждата да Ти кажа "Добър
ден".
Виж, те ми разправяха че Ти не

съществуваш и като шемет аз им вярвах.
Миналата нощ през отвора на един окоп, при бомбен взрив
изведнъж видях Твоето небе.
В този момент разбрах, че са ме заблуждавали.
О! Ако само се бях оставил на удоволствието да съзерцавам
Твоите творения, от много време щях да съм разбрал, че
онези не наричаха нещата с истинските им имена.
Питам се дали ще ми протегнеш ръка.
Не е ли глупаво, че беше необходимо да достигна до тази
касапница, за да намеря време да се вгледам в Твоя образ?
Е добре, струва ми се, че нямам още много за казване.
Но Те уверявам, че съм щастлив, о Господи,
че Те срещнах днес.
Мисля сега, че нулевия час наближава, но от както знам, че си
тук близо до мен, вече не изпитвам страх.
Дочувам тръбния звук.
Ето тръгвам, Господи.
Знай обаче, че съм лудо влюбен в Теб.
Предстои ми страшна битка.
Кой знае, може би още тази вечер ще бъда при Теб и въпреки,
че до сега не съм бил Твой приятел, признавам Ти, о Господи,
че не бих се учудил, ако Ти ме очакваш на вратата.
Виж, плача.
Тридесет години! За съжеление без да Те познавам.
Добре! Сега наистина трябва да тръгвам.
Довиждане Господи.
Странно, но след като Те срещнах не се боя от смъртта!
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Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа
всичко, което искам. Аз само ви изпитвам. Не се страхувайте да
сте строги с мене. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да
разбера къде ми е мястото.
Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще
откликна по-лесно, ако ме убеждавате.
Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се
измъквам; по какъвто начин мога.
Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да
изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.
Не се разстроивайте много, когато ви кажа: „Мразя ви!" Аз не
искам да кажа това и не го мисля наистина а само искам да ви
накарам да се обвинявате за нещо, което сте ми направили.
Не вършете нещо вместо мене, когато мога да го свърша и сам
(а). Това ще ме накара да се чувствам като „бебе” и мога да
продължа да ви използвам.
Не обръщайте голямо внимание на „лошите ми навици”. Това
само ще ме насърчи да продължавам.
Не ме критикувайте и не ми се карайте пред други хора. Аз ще
ви послушам и разбера по-добре, ако разговаряте с мен
спокойно и насаме.
Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на
кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен,
а способността ми за разбиране още повече. Правилно е нещата
да са такива, каквито се изискват, но по-добре да поговорим
затова по-късно.
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6 май 2005 Иван Петров Тощков

Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали
колко добре знам какво е добро и какво лошо.
Не ме карайте да чувствам грешките си като „грехове”. Аз
трябва да имам право да правя грешки, да се уча от тях, без да
чувствам,че съм „лош(а)”.
Усещайте, че го правя нарочно, за да се занимавате с мене.
Никога не се представяйте за идеални или безгрешни. Ще ми
бъде трудно да ви следвам.
Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. По-
важно е как го прекарваме.
Не позволявайте страховете ми да предизвикат безпокойството
ви. Иначе ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.
Не забравяйте, че не мога да се справя без вашето разбиране и
насърчение. Макар и често заслужени, повече забравяте
похвалите и одобрението. Изглежда само упреците не
забравяте.
Отнасяйте се с мен така, както се отнасяте с приятелите си и аз
ще бъда също ваш приятел. Запомнете, че е по-лесно да се
учите от модел, а не от критик.
И още нещо... Аз ви обичам много, моля ви, обичайте ме и
вие...
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Мазилка, покрива, изолация, газопровод,
електрическа и водопроводна инсталация и др...

Строежа напредва...
Божието Провидение не ни оставя.
Ще успеем ли да свършим за есента?


