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Скъпи Братя и Сестри,

1. В края на нашето Богослужение, ние се обръщаме към  Всесвятата Божия Майка, 
присъстваща между нас в обичаното и почитано изображение на Святата Икона от Бачково.

 

Заедно с вас, аз се отправям мислено на поклонение в този манастир и в многобройните 
посветени на нея светилища по вашата земя, като повтарям Ангелския поздрав: "Радвай се
благодатна, Марийо!" /Лука 1, 28/.

2. Мария – смирената Господна слугиня, вярната годеница на Светия Дух, пречистата майка
на Сина, станал човек –  блести пред нас като образец на християнски живот. В нейното
училище се учим на   мълчание,  вслушване и служение, които са основните характеристики
на живота на всеки Христов ученик.

Дори и днес,  в нашия неспокоен и често объркан свят, мълчанието помага  да  се даде
място на  спасителното Слово; вслушването учи на внимание и нежност, а безкористното и
щедро служение  ражда плодове на солидарен и братски живот.

3. Нека Божията майка, със своето мощно застъпничество,  ви помага да преоткривате



всеки ден вашето достойнство на Божии чеда и ви придобие  предразположението да
изпълнявате  Божията воля и да приемате дарбите  от  Светия Дух, като опазва сърцето ви
чисто и щедро към нуждите на ближния.

Моля  Майката на безкрайната любов и безценен дар  на Сърцето на разпнатия Христос 
 да се застъпва за вас и вашите семейства,  за да бъде поддържана  вашата вяра
цялостна,   вашата надежда – силна,  а  любовта  ви  –  искрена  и  резултатна.

Нека  Дева Мария  бди над  този християнски народ  в България, за да може  да знае как да
следва нейния Син, Исус Христос, със смелост и ангажираност, свидетелствайки за Него в
света с прозрачност в живота и делата!

 

 

© Copyright 2002 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


