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У суботу 27. јануара, свечано је прослављен Свети Сава, храмовна слава у Бриселу.
Велику радост окупљеним верницима учинио је својим присуством Његово
Преосвештенство Епископ синопски Господин Атинагора, изасланик Митрополита
белгијског Господина Пантелеимона, који је и началствовао све време Свете Литургије.
Уз Преосвећеног Владику у богослужењу су учествовали: надлежни парох прота Јаков
Мрковић, Игуман Доситеј парох парохије Свете Нине у Бриселу из Грузијске
Патријаршије, Протојереј Димитри Димитров парох парохије Светог Климента Охридског
у Бриселу из Бугарске Патријаршије, јереј Бартелеми православни белгијанац парохије
Светог Силуана и Мартана у Бриселу из Васељенске Патријаршије и ђакони: Кипријан
Попеску и Атанас д Теокс.
Већ сам почетак Свете Литургије упућивао је на мисао да нам свима предстоји велика
радост, и заиста је било тако. Песме у част Светог Саве су се смењивале заједно са
возгласима на српском, грчком, француском, фламанском, грузијском и бугарском језику,
а с времена на време би допуњавали гласови најмлађих, деце – анђела Божјих, који су
приносили своју песму уз широки осмех на лицу и раздраганих срца трчкарали око
славског колача. Што се дубље залазило у Свету Литургију то су полако сви присутни се
узводили у тајну празника који нас је окупио.
Славску свећу упалио је овогодишњи кум и домаћин славе Радоје Вукчевић са својом
изабраницом Весном Мирковић.
Наши гости су били и Католички верници предвођени Игуманом Пјером Велшом,
председник екуменског покрета у Краљевини Белгији. Њихов долазак потврђује и снажи
узајамну жељу да заједнички доприносимо превазилажењу разлика које као Цркве
имамо. Пред сам крај Свете Литургије, након заамвоне молитве прота Јаков је осветио
славски колач и кољиво, а у окретању колача преко четрдесеторо деце, учествовало је
заједно са свима присутним верницима, који су изговарајући речи "И јест и будет" и тако
потврдили своју веру и јединство са својом Светом Црквом. Посебну пажњу изазвала су
деца ђаци из допунске школе која су извела свечани светосавски програм након чега су
даровани светосавским пакетићима. По завршетку Свете Литургије надлежни парох
прота Јаков се окупљенима обратио пригодном беседом у којој је рекао:
"Свети Сава је упалио кандило вере и предао га своме роду да му осветљава путеве и
просветли ум на путу ка вечном животу. То кандило вере чували су наши преци као
највећи дар и сачували су га. Није се угасила вера код њих, она их је крепила давала им
је небеску снагу да издрже све тегобе живота, јер високе горе сви ветрови бију. Тај
пламен Богољубља и човекољубља који је запалио Свети Сава, чувајмо га и ми браћо и
сестре, долијмо у њега уље милосрђа и побожности, нека ова наша деца виде ту нашу
ревност и искрену љубав за предано нам благо нашу хришћанску веру и нека је чувају и
негују с надом да се кандило вере никада не угаси у њиховим срцима.
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Преносим вам Архипастирски благослов и најискреније честитке за нашу Храмовну славу
од нашег Владике Господина Луке који је данас молитвено са нама.
Са посебним задовољством упућујем речи славословља Преосвећеном Епископу
Господину Атинагори, изасланику Митрополита Белгијског Господина Пантелеимона.
Радујући се данас високој пажњи и части коју сте учинили предводећи Свету Литургију,
дозволите ми Преосвећени Владико, да Вам се из дубине срца захвалим у име наше
парохије, Црквеног одбора, као и свих ових људи добре воље који су дошли да поделе с
нама ову нашу духовну радост, са молитвама да Христос увек буде посредје нас.
У братској љубави поздрављам и захваљујем се браћи свештеницима сетринских цркава
на саслужењу Игуману Доситеју пароху парохије Свете Нине у Бриселу из Грузијске
Патријаршије, Протојереју Димитри Димитрову пароху парохије Светог Климента
Охридског у Бриселу из Бугарске Патријаршије, јереју Бартелеми пароху парохије
Светог Силуана и Мартана у Бриселу из Васељенске Патријаршије и ђаконима: Кипријан
Попеску и Атанас д Теокс из Васељенске Патријаршије.
Многоструко благодарим браћи римокатоличке вере који ме и данас обрадоваше својим
присуством: Ова ваша посета оче Пјеру Велшу, преседнику екуменског покрета, је нов и
богати прилог драгоценој ризници наших хришћанских и братских односа. Ви сте
познати у свету као велики екуменски радник, особито су нама православнима познати
ваши напори на зближавању римокатоличке и православне Цркве.
У једној нашој црквено духовној песми се каже да је Дух Свети сишао на апостоле у виду
огњених језика, који симболички приказују јединство свих хришћана и њихово међусобно
разумевање, иако говоре разним језицима и припадају разним народима и расама. После
тога догађаја записао је свештени писац за хришћане да су "сви били заједно и све су
имали заједничко" и да је у њих било "једно срце и једна душа" Дела ап. 2,44; 5,32.
Искрено захваљујем представницима наше Амбасаде у Бриселу као и другим
делегацијама који сте дошли на ову нашу заједничку славу Светог Саву.
Хору који је и овога пута улепшао нашу Свету Литургију, и вама драга децо анђели Божји
која сте својим гласовима с времена на време приносили своју песму Светом Сави уз
широки осмех на лицу и раздраганих срца трчкарали око славског колача. Као и ђацима
допунске школе која су дошла да узму учешћа у овој нашој радости.
Не смем заборавити, кума данашње славе Радоје Вукчевић са његовом изабраницом
Весном Мирковић.
А најсрдачније се захваљујем свима вама браћо и сестре, који редовно посећујете Света
Богослужења и са страхом Божјим вером и љубављу долазите у овај наш храм, вама који
својим прилозима, радом и бригом о нашој Цркви помажете да идемо даље. Нека
милостиви Господ вашу жртву награди сваким непролазним добром".
Са тим свим искреним жељама, још једном и много пута ускликнимо:
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"Да живимо сви у слози, Свети Саво ти помози"! Амин!
Гозба љубави продужила се у изнајмљеној сали која је била премала да прими све. Уз
богат културно-уметнички програм присутни су могли да уживају и уз гуслара Ђорђија
Копривицу.

Душан Марковић,
професор веронауке из Брисела
Извор:
За интернет новине сербске
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