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Разхождайки се из града можем да забележим, че почти
всичките улици и магазини се осветяват от радостни и приятни
светлини. Дядо Коледа се показва от много прозорци и витрини
заедно с коледните елхи украсени с гирлянди, топки и
светлинки. Все по-често се чува тук и там да гръмни пиратка. В
центъра като по чудо се появиха и малки дървени магазинчета,
и самите те показват, че се приближава нещо специално.
Всичко е готово за празника.
Но, докато обикалям и гледам радостен и с внимание цялата
панорама, се питам: “Но какво празнуваме?”.
Щеше да ми бъде много интересно да спра някои от тези хора,
които както мене се разхождат и да им задам този въпрос!
Сигурно някой щеше да ми отговори “приближава се 25
декември: коледа”. И пак щях да гледам наоколо всичко и да се
питам: “какво е коледа? дядо коледа, елхи, светлини, подаръци,
гирлянди и т.н.!?
Ех, да. Тази коледа, така както се вижда сега вече има ли нещо
общо с това, което по принцип се празнува на 25 декември? И
си мисля дали хората, всички тези, които се разхождат заедно с
мене тук по центъра, знаят че 25 декември е Рождество
Христово! Никъде няма нито един знак, символ за това!
Миналите години поне в няколко магазина (особено тези, които
продават (или продаваха!) “всичко за един лев”, можех да
намеря няколко пещери или фигурки (малки или големи) които
изобразяват Светото Семейство, Света Мария, Свети Йосиф и
малкия Исус. Тази година никъде не успях да ги намеря!
Някой може да ми каже, че тези неща не са важни, че те са само
един знак и символ: според мене обаче показват пътя, по който
тръгваме. Рождество Христово става дядо коледа и Великден
става козунак и яйца! Не съм против дядо коледа (който е
закачен и на един прозорец в енорията, или елхата (която стои в
църквата, давайки радост със светлините си), но се
притеснявам, когато те заемат първото място, оставяйки на
страна (или напълно елиминират) това, което е смисъла и
центъра на празника: Рождество Христово.
“Добре, отче, какъв си песимист! Най-накрая това, което е
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важно е това, което живеем в нашето сърце за този празник!”
Добре тогава да погледнем в нашето сърце и в нашата душа.
Децата очакват подаръците, които дядо Коледа или свети
Николай или Детето Исус (зависи от традициите от всяка
държава и област) ще им донесе: но знаем, че това зависи от
това - дали сме били добри или не. От малки така се научихме
да гледаме в себе си, да признаваме нашите грешки, дали сме
били послушни или не… Така че, още преди да напишем
писмото до дядо Коледа, няма да бъде никак зле да
продължаваме да правим това и сега, нищо, че сме по-големи.
Рождество Христово е да седнем всички в кръг и да се гледаме
в очи и да си кажем един друг “аз те обичам”. “Извинявай за
злото, което ти причиних и за доброто, което не успях да ти
покажа”. “Извинявай ако не съм способен да обичам много”.
“Прости ми за моите грехове”. “Благодаря, че те има”.
Обаче често гледаме другия като враг, от който трябва да се
пазим. Предпочитаме да не му говорим, да се отдалечим от
него. Държим се в нашето положение и не искаме никакъв
диалог с другия. “Аз съм безгрешен, цялата вина е в другия”.
“Аз мога да извърша много неща, но сам без да има някой до
мене”. И всеки предпочита да живее в своя остров и “така съм
по-спокоен”.
Това ли е Коледа, това ли е Рождество Христово? Колко сме
способни да виждаме грешките на другите, но нашите не
можем да си ги признаем те са много дълбоко!
Само да си спомним две изречения, казани от Исус Христос,
който точно в този ден ангелите ни го посочват като нашия
единствен Спасител: “А защо гледаш сламката в окото на брата
си, пък гредата в твоето око не усещаш?” (Лк 6,41); “И тъй, ако
принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти
има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и
иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси
дара си.” (Мт 5,23-24).
Честито Рождество Христово и мир на всеки човек
Отец Валтер Горра
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Рождество Христово се празнува на 25 декември от
много
Християнски Църкви включително от протестантките църкви и
няколко от православните (н.п. кръцка и българска). В
православните Църкви руски, сръбски, и в Йерусалим се
празнува на 7 януари. Причината на разликата идва от
разликата на календарите, които тези църкви следват
(григориански и юлиански). Арменската църква отдава поголямо внимание на празника Богоявление, посещението на
Мъдреците при Исус, и празнуват в същия ден празник
Рождество Христово. Обаче Арменската Църква в Йерусалим,
която ползва юлианския календар го празнува на 19 януари.
В този ден се празнува раждането във Витлеем на Исус , Който
според Евангелията е роден от Блажена Дева Мария, която
заедно със Своя съпруг отиде в Йерусалим, заради
преброяването - организирано от римляните. Раждането на
Исус е било известено от пророците, които го посочват като
Месията, който трябваше да се роди от Дома Давидов, за да
изкупи света от греховете.
Литургическият католически календар според римския обред
признава този празник като второ тържество след Великден и
заключение на четирите недели на преколедното време.
Коледното време започва с Бъдни Вечер и завършва с празника
Кръщение Господне (първата неделя след 6 януари).
Не съществуват документи или свидетелства, които могат да
потвърдят със сигурност датата за раждането на Исус. Според
множество историци годината на раждането на Исус може да
бъде поместена между 7 и 4 година преди Христа (за тази тема
виж статията публикувана в нашия бюлетин Заедно брой 23 януари 2004), но за точната дата никой нищо не може да каже.
Тогава как се реши да се празнува Рождество Христово на 25
декември?
Има две теории, една “външна” и една “вътрешна” за
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християнството.
Външната теория е свързана с един празник, който вече
съществува в цялата римска империя:празника на бог Митра
(бог на слънцето), който беше тогава много важен празник за
всички народи, които бяха в границите на римската империя.
Те празнуваха този бог на слънцето в деня на зимното
равноденствие. От този ден дните започват да бъдат по-дълги и
слънцето изгрява по-рано и залязва по-късно. Данни за този
празник, са намерени и в няколко американски култури, които
съществуват преди Христофор Колумб да пристигне в
Америка.
Толкова беше разпространен, че император Аурелиян в 273г го
обявява за официален празник с название “Natalis Solis Invicti”,
определяйки датата на 25 декември.
Тържеството “Рождество Христово” не се намира сред първите
в списъка за християнските празници. В литургическия
календар в източната Църква дата бе фиксирана със сигурност
в четвърти век. Два века след смъртта на Исус Християнската
Църква се опитва да фиксира една дата, в която да празнува
Рождество Христово, и този празник по-принцип се
празнуваше на 6 януари, в деня на Богоявление (от кръцката
дума “epiphàneja” която означава явление, появяване, раждане).
Поради липса на една силна традиция за една и съща дата за
раждането на Исус, се избира от трети век 25 декември, така се
придава християнски смисъл на светския празник на слънцето,
признавайки раждането на истинското Слънце: Христос
(“поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети
като слънце, изгряващо от висините” Лк 1,78). Този процес за
фиксиране на датата на 25 декември продължи цял век,
приемайки се лека по-лека от всички епархии.
Вътрешната теория: в действителност са две.
Едната теория потвърждава, че датата на Рождество Христово
се основава върху датата на смъртта на Исус (Велики Петък).
Понеже не се знаеше точната дата за смъртта на Исус, от
началото Християните я мислеха между 25 март и 6 април.
Заради една традиция, която казваше, че пророците са умрели в
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деня на годишнината на раждането, и също така мислеха за
Исус, но не за датата на раждането, но в деня на
Въплъщението, 25 март (така раждането трябваше да се падне
девет месеца по-късно т.е. 25 декември).
Втората теория се основава върху датата на Благовещение (и
следователно на Въплъщението), което се смяташе да бъде поподходящо за нашия Изкупител и Спасител - в деня на
пролетното равноденствие, когато денят и нощта са равни. От
него - датата на Рождество Христово - девет месеца по-късно
т.е. на 25 декември.
По какъв начин се е стигнало до решението за 25 декември да
празнуваме Рождество Христово, може би никога вече няма да
го открием. Но това, което е по-важно е причината, защо
Християнската Църква искаше да празнува тържествено този
ден и със същия дух ние да го служим, и нея я откриваме в
думите, които ангелът каза на пастирите: “ето, благовестя ви
голяма радост, която ще бъде за всички човеци. защото днес ви
се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ”.
Отец Валтер Горра

неделя

24
декември

понеделник

25
декември
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Пещера: първата пещера е била реализирана от свети
Франциск от Асизи. Той е искал да представи сцената на
Раждането на Исус, та всички да разберат дълбокия смисъл на
това събитие. През нощта на празника Рождество Христово в
1223г св. Франциск приготвил една пещера, в която трима
души представляват Света Мария, свети Йозиф и детето Исус
заедно с вола и магарето. Много хора дошли в шествие до
пещерата, оставайки без думи: струвало им се, че били във
Витлеем пред Светото Семейство. Тази пещера приготвена от
св. Франциск толкова много се харесала, че за кратко време,
този обичай се разпространил в целия католически свят. През
вековете дървени, восъчни или гипсови -фигурите замествали
живите души и се обогатявали лека по-лека с повече елементи.
Дядо Коледа: много древен обичай да се раздават подаръци на
децата по случай зимното равноденствие. Но в миналото
подаръците не ги носеше Дядо Коледа, но това бяха ангелите,
феите, тримата Мъдреци, Света Лучия, Детето Исус, една
старица в навечерието срещу Богоявление. Образът на Дядо
Коледа е свързан със Свети Николай (Sanctus Nicolàus) който
вече е действал в Средновековието. За да стане това, което е
сега - трябвало той да стигне в САЩ с имигриращите от
Холандия в Ню Йорк, където Клемент Кларк Мур в 1822г.
написал за своите шест деца поемата "A visit from St.
Nicholas" (Едно посещение от Св. Николай), където го описал в
нов образ . Успехът бил голям и този симпатичен стар човек с
имената Santa Klaus, Father Christmas, Papa Noèl,
Weithnachtsmann, Babbo Natale, Дядо Коледа, станал найобичан носител на подаръци
Елхата: обичаят да се украсяват елхите е бил разпространен
още между древните германски народи. Вечнозеленото дърво
било предпочитано, като символ на живота и на раждането и по
случай празника на зимното равноденствието било украсявано
с гирлянди, за да служи за връщането на слънцето и разцвета
на природата. С разпространението на Християнството този
обичай е станал символ за Рождество Христово.
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“Трафик на хора" е набирането, транспортирането,
прехвърлянето, укриването или приемането на хора,
независимо от изразената от тях воля, чрез използване на
принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода,
измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на
зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на
облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо
контрол върху друго лице, когато се извършва с цел
експлоатация. Двата ключови момента тук са “независимо от
изразената от тях воля” и “с цел експлоатация”, т.е. няма
значение дали човекът е знаел, че отива да работи доброволно
или е измамен. "Експлоатация" е противозаконно използване на
хора за разврат, за отнемане на телесни органи, за
осъществяване на принудителен труд, за поставяне в робство
или в положение сходно с робството.Трафикът не засяга само
възрастни, а много голяма част от него представлява трафик на
деца. Трафик на деца – състои се от всички действия, включени
в транспорта на деца в страна и през граница, включващ
измама, принуда и насилие, заробване или лъжа, за поставяне
на децата в сиуации на злоупотреба или експлоатация, като
насилствена проституция, робски практики, побой, или
извънредна жестокост, непосилен труд или експлоатационен
домашен труд. По смисъла на закона “дете" е всяко физическо
лице до навършването на 18 години. Трафикът на жени и деца е
световен проблем и интернационален печеливш престъпен
бизнес. Трафикираните жертви могат да бъдат продавани,
лъгани, насилвани или подмамвани в ситуации от които не
могат да избягат. Много от тях са принуждавани да работят в
секс индустрията като проституиращи или в порнографския
бизнес. Други напуска доброволно страната с надеждата за по8

добър живот, но завършват в ситуации, където здравето ,
психиката и безопасността им са силно застрашени, тъй като са
в чужда страна и са малтретирани и експлоатирани жестоко.
Трафикът е все още “джендър” проблем, т.е. свързан с пола, и
за това се говори повече за жени и момичета, които по-често се
използват като проститутки. Но да не забравяме
“разнообразието от търсене” на пазара на човешка плът, от една
страна, евтината работна ръка на пазара на труда – от друга,
където е без значение към каква възраст, пол, раса
принадлежиш.
Как се манипулират жертвите?
Първо– жестоко насилие - изнасилване, бой, изтезания, глад.
Целта е жертвата да се постави в екстремални условия за
оцеляване. Атакува се психичния защитен механизъм на
човека, който се състои във вярата, че светът около нас може да
бъде контролиран. Когато проблемът за смърта от просто
екзистенциален въпрос, стане дотолкова личен, че
единственото, за което можеш да мислиш е как да оцелееш,
тогава, както при високо напрежение, бушонът изгаря, за да
предпази от изгаряне цялата инсталация, така и човек
“изключва” в такива ситуации на опасност и спира да мисли в
името на една единствена цел – физическо оцеляване.
Второ – физическо изтощение - системата от манипулации
включва правилото да не се дава на жертвата никаква почивка –
никаква възможност да остане насаме със себе си и да помисли,
да разсъди, да се възстанови и поне отчасти да предприеме
действия за своята защита. 20- часовия работен ден носи
големи печалби, но той е важен и за “пречупването” на
психиката на жертвата.
Трето –тотален контрол и изолация - жертвата се изолира от
външния свят, забранява й се да общува с други хора освен с
насилника и строго се следи. Повечето от жертвите на трафик
обикновено живеят там, където работят. Човек не може да
подтисне своята потребност от комуникация, но общувайки
само с насилника той започва да приема изкривена информация
за света и за себе си. Посланието е едно единствено– “Животът
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ти не е ценен, ти не струваш нищо!”. Жертвата е виновна,
защото “дължи пари”, тъй като е купена и трябва да се издължи
и т.н. Естествено жертвата не може да се изплати и бива
продадена на следващия трафикант /сутеньор/. Системата с
продажбата е много важна, защото въвежда идеята, че жертвата
е стока, роб, а не човек като другите, и второ у жертвата се
затвърждава представата, че единствения възможен свят е този,
в който живее – свят на насилие и контрол. Всички трафиканти
са се “научили” да работят по един стандарт. Понякога
тормозът се сменя с малки жестове на внимание, с което се
цели привързването на жертвата към нейния насилник. Това
почти винаги успява. Защо хората попадат в трафик?
Причините са много, но могат да се разделят на три типа:
Социо-културни - ниска грамотност и следователно малки
възможности за работа, патриархален тип семейство, расова и
етническа дискриминация, влияние на медиите и Интернет.
Икономически – те са основата на трафика на хора – бедност и
особено феминизиране на бедността – повече жени- разпад на
комунистическите общества и следователно на тяхната
икономическа система, невъзможност да се намери добре
платена работа и т.н. Политически – конфликти, войни, след
които идва бежанска вълна, нарастване на международната
организирана престъпност, неработещи закони и т.н. Какъв
може да е трафика? Хората могата да станат жертва както на
вътрешен трафик – трафик в страната, така и на външен, т.е
трафик извън страната, който се извършва чрез извеждане през
граница и обикновено продължава в друга страна, за да се
избегна издирването и проследяването на хората. В широк
смисъл трафикът работи като система за финансово
задлъжняване. Хората са насилвани, продавани или често
подлъгани в чужда страна като добровволни мигранти чрез
измама – предлага им се работа като детегледачки,
прислужници, стюардеси, например. Когато става дума за
истински трафик, човекът, отишъл да работи в чужбина е
натрупал “дълг” към трафиканта, който ще трябва да плати по
един или друг начин. Четири са основните области, в които
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хората работят в чужбина при тези близки до робство или
изцяло
пленнически
условия:
земеделие,
индустрия,
домакинство или насилствена проституция. В последните две
категории жертвите са почти винаги жени. Те са лишени от
документите, с които пътуват, затворени са на мястото, където
работят, зависими са от своя работодател и винаги съществува
заплаха от насилие.
Преди да заминеш на път
* Проучи внимателно обявата.
* Разбери каква виза и за какъв срок ти трябва.
* Кажи на близките си за решението си да заминеш в чужбина.
* Остави на някого в къщи или на приятел следната
информация: копие от паспорта, визата, договора, своя
скорошна снимка, адрес и телефона на мястото, където смяташ
да бъдеш в чужбина, имената и адресите на хората, с които
заминаваш.
* Намери възможно повече адреси и телефони в страната,
където отиваш. Запиши телефоните и адреса на българското
посолство, женски организации за помощ на жени в беда и
номера на Кризисната телефонна линия за жени, пострадали от
насилие.
* Събери всички необходими документи: паспорт, виза,
разрешително за работа в чужбина, застраховка. Те трябва
винаги да са у теб.
* Уговори с близките си “сигнал за тревога”, който може да
предадеш в случай, че разговорите ти се подслушват.
Поддържай редовни контакти с България.
Ако си в беда
• Потърси помощ от полицията. В Западна Европа полицията е
информирана за това какво представлява трафикът на жени.
Там можеш да се обърнеш и към уличните полицаи. В страните
от Централна и Източна Европа (Чехия, Полша, Унгария,
Сърбия, Гърция, Македония, Турция) е добре да отидеш в
полицейския участък и там да разкажеш какво ти се случва.
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Полицаите са длъжни да ти окажат съдействие. Можеш да им
кажеш, че се страхуваш да напуснеш полицейския участък.
Помоли ги за преводач и връзка с българското посолство.
• Обърни се към българското посолство в страната, в която се
намираш. Посолството също е длъжно да ти съдейства. Помоли
ги за закрила и връзка с близките ти в България. Ако нямаш
свои документи или си с фалшиви, в българското посолство ще
ти издадат пасаван – документ, с който можеш да се прибереш
легално в България.
• Обърни се към организация, която оказва помощ на жени,
претърпели насилие. В много страни има и Гореща телефонна
линия за пострадали жени. Опитай се да запомниш този
телефон и при първа възможност се обади. Някои организации
предлагат тайно убежище, в което можеш да се подслониш,
докато решиш какво да правиш по-нататък.
Деана Димова
♦
♦
♦

♦

В консултативен център “Надя” Вие можете:
Да се срещнете индивидуално с консултант на Центъра
Да споделите страховетеси, това , което Ви тревожи и
вълнува с психолог
Да получите информация от социален работник за правата
и възможностите, които Ви дава закона, както и за услуги
на организации в Русе и региона
Да получите достъп до юредически услуги.
„Център Надя”: неправителствена организация за жени,
преживели домашно насилие.
ОБАДЕТЕ СЕ В СЛУЖБА ЗА ПОДКРЕПА
НА ЖЕНИ, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ
откритателефонна линия: +359 082 / 82 67 70
гр.Русе, ул. “Мария Луиза” 19- партер
e-mail :nadja_ruse@abv.bg
Деана Димова, председател
Позването на всички услуги на програмата е безплатно
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Група енориаши от нашата енория, водени от енорийския
свещеник отец Валтер и сестра Йола, на 02.12.2006г, сутринта в
7 часа тръгна с микробуси за с.Бърдарски геран. Кратка
молитва за благополучно пътуване и ние потеглихме за селото,
където техният съгражданин Стефан Калапиш в 11 часа щеше
да бъде ръкоположен в сан дякон в енорийският храм
“Св.Йосиф” от Негово Високо Преосвещенство монс. Петко
Христов, епископ на Никополската епархия, заедно с целият си
епархиен клир.
Пътуването премина весело и с много настроение. Към 10 часа
пристигнахме в с.Бърдарски геран, където бяхме посрещнати от
енорийския свещеник о.Асен Генов и кандидат – дякона
Стефан Калапиш.
В уреченото време храмът бе изпълнен с местни верни и верни
дошли от енориите Трънчовица, Малчика, Ореш, Белене,
Варна, Плевен, Асеново, Гостиля и др.
С камбанен звън и литийно шествие начело влезнаха
министранти с разпятието, свещи, кадилница, свещениците от
цялата епархия, кандидат дякона Стефан и накрая монс. Петко
Христов и церемониера (ръководещ църковната служба)
о.Валтер Горра. По време на шествието
звучеше камерен хор от девойки от
енория Ореш под умелото ръководство
на органистката сестра Кристияна,
пеейки песента “Майка нежна”.
След прикадяването на олтара от
монс.Христов и поздрава му “Господ с
Вас”, започна светата литургия. През
време на проповедта монс. Христов
разясни значението и длъжността на
сана дякон (дяконът по време на
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църковните служби и ритуалите е в помощ на енорийският
свещеник – да проповядва словото Божие, да поучава верните и
да раздава тайнствата: кръщение, свето причастие,
бракосъчетание с разрешение на епископа и маслосвещение),
след което се извърши ръкополагането на кандидата Стефан
Калапиш. Подобно ръкоположение за дякон в нашата епархия
бе извършено преди двадесетина години в храма “Св.Павел от
кръста” гр.Русе - о Бозе починалия монс.Самуил Джундрин.
Кандидат-дякона Стефан Калапиш зае своето място пред
олтара и отец Ремо (Викарий на Никополската епархия)
представи кандидатът на монс.Христов като изрази увереност,
че е достоен да бъде ръкоположен в този сан. Монс. Христов
прие представянето на кандидата и с присъстващите верни
започна усърдна молитва, с призоваване на светците за
достойнството на Стефан за дякон и за усърдно изпълнение на
длъжността.Епископът – консекратор зададе въпросите при
ръкоположение на дякон, на които Стефан отговори ясно и
категорично с утвърдителен отговор “Да” и бе облечен с
одеждите на дякон – стола и далматика, след което получи
поздравление – целувката на мира от епископа-консекратор и
всички свещеници. Присъстващите верни го приветстваха с
бурни ръкопляскания.
Дякон Стефан Калапиш благодари
на Бога, че го е призвал и
удостоил със сана дякон, на
епископа за доверието му към него
и на всички вярващи от епархията,
че усърдно са отправяли молитви
към Бога за реализацията на
неговата мечта да стане Божи
служител. В края на литургията
при
раздаване на светото
Причастие, дякон Стефан заедно с
епископа и останалите свещеници,
раздаваше светото Причастие на
верните. Литургията приключи с
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литийно шествие от епископа,
свещениците и дякон Стефан, като
излизайки
от
храма
бяха
съпроводени
от
бурни
и
продължителни
ръкопляскания.
През това време хорът под
ръководството
на
с.Кристияна
пееше песни в чест на Блажени
Евгени Босилков, който е служил в
същият този храм преди години.
Хорът завърши с песен в чест на
Дева Мария “Марио майчице”.
Тържеството завърши с веселие и
коктейл
в
читалището
на
с.Бърдарски геран. Присъстващите извиха кръшни хора под
звуците на духов оркестър, а дякон Стефан получаваше
поздравления и подаръци.
Към 15 часа ние, доволни и предоволни от преживяното поехме
за Русе, пожелавайки успех на дякон Стефан в изпълнение на
служебните му задължения.
НА ДОБЪР ЧАС ДЯКОН СТЕФАНЕ
ВЪВ ВИНОГРАДА ГОСПОДЕН!
Митко Караджов

07 декември 2006

Петър Йозов Мачев
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Имало едно време един човек седнал на ръба на
един оазис на входа на един град в Средния
изток. Един младеж се приближил и го запитал: „Никога не съм
идвал по тези места. Какви са жителите на този град?”
Старецът му отговорил с един въпрос: „ Какви са били
жителите на града, от който идваш?” „Егоисти и лоши. Затова
съм бел доволен да замина от там.” „Такива са и жителите на
този град.”-отговорил му старецът. След малко един друг
младеж се доближил до възрастния мъж и му засал същия
въпрос: „ Току що съм пристигнал в тази страна. Какви са
жителите на този град?” Мъжът отговорил още веднъж със
същия въпрос: „ Какви са били жителите на града, от който
идеш?” Бяха добри, щедри, гостоприемни, честни. Имах много
приятели и направих голямо усилие да ги напусна.” „ Жителите
на този град също са такива”.-отговорил старецът.
Един търговец, който бил наблизо, водейки своите камили на
водопой,чул разговорите и когато вторият младеж се
отдалечил, се обърнал към стареца с тон на укор: „ Как можеш
да дадеш два напълно противоположни отговора на един и същ
въпрос, зададен от двама души?!” „ Сине мой”- отговорил
старецът-„всеки носи своята вселена в сърцето си. Който не е
намерил нищо добро в меналото, не ще намери нищо добро
нито тук, нито сега. Обрано, онзи, който имал приятели в
другия град,ще намери и тук почтени и верни приятели,
защото, забележи:- Хората са това, което ние намираме в тях!
Ти какво успяваш да намериш в хората, които живеят до теб?
Сестра Терезита
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