
Скъпи братя и сестри, 

13 май е много специален ден, който заема особено място в сърцето ми: 

� На 13 май 1917, във Фатима, Португалия, Богородица се явява за пръв път на три 

деца-пастири. 

� На 13 май 1981, в Рим, блажен папа Йоан Павел ІІ претърпява ужасен атентат, от 

който чудодейно се спасява. 

� На 13 май 2001, неделен ден, като днешния, аз отслужих първата си литургия като 

свещеник. 

Искам да поразмишлявам върху днешното Божие Слово, изхождайки от тези събития. 

Първата мисъл, който спонтанно изплува в съзнанието ми са думите на Св. Петър: „Стани 

и аз съм човек”. Често, когато сме изправени пред личности като Йоан Павел ІІ, трите 

пастирчета или дори пред обикновен свещеник като мен...се чувстваме малки, нищожни, 

защото гледаме на тях като на изключителни, привилигировани, недостижими създания. И 

точно като Корнелий им отдаваме нужната почит и поклон...забравяйки, че Бог е този, който 

твори чудеса, а не светците, а още по-малко – свещениците – съвсем обикновени хора, 

човеци сред човеците. Словото Божие ни учи постоянно как да разпознаваме Божиите дела 

и как да им отдаваме нужната признателност и благодарност. 

„Възпейте на Господа песен нова, защото той върши чудеса”: прекрасен псалм, който, 

свързан с думите на Св. Йоан „Бог е любов” ни подтиква предано да съзерцаваме Божието 

дело в историята на човечеството. Божият Син, Исус Христос дари самия себе си, за да ни 

освободи от греховете. 

Да срещнеш Божията Майка, да бъдеш Папа или обикновен свещеник не е чест, а 

огромна отговорност, защото в основни линии това е призвание към приемственост, 

продължение на Христовото дело: просвещение в любовта, в живота, според Божията воля, 

грижа за умножаване радостта и щастието на хората, на които трябва да се помага, за да 

принесат добър плод. Но това няма нищо общо с училищното просвещение и обучение, 

защото не се преподават уроци. 

Всичко това може да се постигне, само ако се живее и се прилага на практика в 

собствения живот, като се оставим изцяло да бъдем преобразени от Бог и позволим любовта 

му да обитава вечно в сърцето ни. Това е начина думите и делата да се превърнат в 

свидетелство. 

Затова, скъпи братя и сестри, ви приканвам да се молите за нашия Папа, нашия Епископ, 

нашите свещеници, нашите катехисти, за всеки един от нас: помогни ни, Господи, да не се 

отдалечаваме от любовта ти, да живеем ревностно вярата ни, непринудено, с радост. 

Помогни ни да се обичаме и да принасяме сочни и обилни плодове. 

О. Павел 

 


