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АПОСТОЛИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ НА
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАПА ЙОАН ПАВЕЛ ІІ
В АЗЪРБЕЙДЖАН И БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВ НА СВЕТИЯ ОТЕЦ
по време на посещението в Католическата Катедрала
от Византийско- Славянски Обряд
/Събота, 25 май 2002 г./

Скъпи Братя и Сестри!
"Мирът Господен да бъде с вас! Благославяйте Бога през всички векове"/ Тоб. 12, 17/!
Щастлив съм да се срещна с всички вас в тази Катедрала, посветена на Успение
Богородично. Сърдечно поздравявам вашия Апостолически Екзарх, Монс. Христо Пройков,
като му благодаря за любезните думи, с които се обърна към мен. Прегръщам братски
почитния Екзарх, Монс. Методий Стратиев, преживял преследванията и затворите заедно с
тримата Свещеници Успенци, които утре в Пловдив ще провъзглася за Блажени. Също така,
отправям сърдечния си поздрав към всички Cвещеници от Екзархията и поверените на
пастирските им грижи присъстващи тук верни.
С особени чувства поздравявам Монахините Кармилитки и Сестрите Евхаристинки,
спомняйки си по-специално за онези от тях – живи на земята или живи на небето –, които
преживяха, в периода на комунистическата власт, дълъг доброволен затвор на балкона на
храма Свети Франческо, като запазиха жив идеала на своето посветяване и поддържаха с
молитва и покаяние верността на християните към техния Господ.
Заедно с вас си спомням с възхищение и благодарност за личността и делото на
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Апостолическия Делегат, Монс. Анджело Джузеппе Ронкалли – Блаженият Папа Йоан ХХІІІ,
който се е молил в тази Катедрала и се е раздавал щедро за съживяването на
Католическата Църква от Византийско-Славянски Обряд в България. Нека неговите мощи,
които ви нося в дар от Рим, бъдат почитани в новостроящия се посветен на него храм.
Същата силна вяра на онези, които са ви предшествали в Католическата Църква в
България, ви призовава днес да обновите по един живителен начин вашето
свидетелстване за Исус Христос. Насърчен от пълномощията дадени на Свети Петър от
Самия Исус, желая от своя страна да ви утвърдя и подкрепя в тази задача. Нека Господ ви
придружава и помага в изпълняването на този благороден обет за воденето на
християнски начин на живот и, чрез застъпничеството на Неговата Всесвята Майка,
почитана като покровителка на единството между християните в светилището на Святата
Троица в Малко Търново, да ви обсипе щедро със Своите благословения.
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