Обични в Господа Братя и Сестри,
Все още съм под влияние на положителното преживяване от храмовия
празник. Отново благодаря на Жан и Милка за изащната храна която
приготвиха. Молитвата ми е Бога да пази всички доброволци които
допринесоха за отличната празнична атмосфера и за усещането за братска
любов.
Моля се за църквата Св. Тройца, за църковното настоятелство, за членовете
на енорията и за всички, които идват в храма с любов към Бога: Води,
Господи, тази енория чрез знание на Твоите пътища; утвърди я чрез
благословението на Твоя мир и я издигни да бъде силна върху основата на
вярата.
Последните няколко братствени социални събития бяха ясна демонстрация
на братска любов. Аз имам чувството, че точно от това имат нужда
членовете на енорията и всички, които идвата в „Св. Тройца”. Всички ние
искаме да знаем, че сме приети, обичани, ценени и насърчавани да покажем
добрата си страна. Бих искал да благодаря на всички членове на
църковното настоятелство, защото това усещане за братска любов стана
възможно благодарение на вашето търпение, на вашето внимание един към
друг и на изпълнените с дълбок мир дискусии по време на срещите на
църковното настоятелство. Поправете ме ако това, което ще каже не е
вярно: мирът започна в църковното настоятелство, и скоро след това ние го
почувствахме в цялата църква.
По време на братската трапеза масите бяха така подредени, че всеки
можеше да вижда всекиго. Аз вярвам че това създава усещане за общност.
Храната беше от класа. Фактът, че някои хора ставаха и пееха песни пред
цялото тържествено собрание беше просто възхитителен. В края на
тържеството съпругата на Българскя консул каза, че църквата прилича на
модерна църква, която има потенциал да се развива. На това аз бих казал:
Амин!
Благодаря на всички вас за добрата воля да имате и да поддържате църквата
«Св. Тройца» като църква на братската любов.
Ваш в Христа молитствовател,
о. Величко

