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У име Оца и Сина и Светога Духа!Ево браћо и сестре, велика милост Божија данас се излила наову нашу најмању и најновију катакомбу, посвећену СветојБогородици, односно Њеном јављању у Цркви Влахернској уЦариграду која је својим омофором штитила тада градЦариград и народ у њему који је био у великој опасности одспољних непријатеља.Света Богородица је заиста заштитница рода хришћанскогакао што се пева и у Њеним песмама и стихирама које супосвећене Њој у част. Радујем се посебно и Богу благодаримшто нас је Господ удостојио и Света Богородица помогла даданас на ову прву храмовну славу ваше катакомбе будемозаједно овде са вама. Да се заједно Богу помолимо да сеутешимо вером и вашом и нашом и да од Господа измолимоблагодат Његову и милост, да ова катакомба разрасте се управи духовни огањ који ће светлити свима онима који у овојтуђини далеко од своје отаџбине служе Богу и своме роду.Никакво чудо што почињемо у овако скромним условима.Највеће чудо на свету, од стварања света до данас, јестезапочето у Витлејемској пећини. Тамо где је СветаБогородица родила Сина Божјега, Спаситеља рода нашега иоснивача и утемељивача хришћанске вере православне. Каошто је из Витлејемске пећине изашао тај божански огањ којије обухватио целу земаљску куглу, јер нема данас места наземљи, где се име Божије не прославља, где се не прослављаСвета Богородица и Светитељи Божији који су живећи по тој



вери Богу угодили. Ми се надамо, да и ово мало стадо које једанас овде сабрано, јесте мало али је одабрано.Да да Бог да вашим трудом, вашим залагањем, којим стестворили ове овде скромне услове - да ће дати Бог да неостанемо на овом првом кораку него да наставимо даље. Даприпремимо и спремимо погодније услове за нашабогослужења, за наше духовне потребе и за чешћабогослужења него што сте до сада имали. Ако будемо свисложни, браћо и сестре, ако будемо сви хтели једним устима иједним срцем да учествујемо у томе, онда ће Бог иблагословити. Не би требало да међу нама дође до билокаквих неспоразума, споречкавања, пребацивања него да сесви трудимо да чинимо вољу Божју да славимо СветуБогородицу, да се Њој молимо да Она покаже и укаже који сунаши следећи кораци. Само тако Божија милост биће насвима вама и на свима онима који ће прићи овој малојкатакомби и допринети својим молитвама, својим радом исвојом помоћи да она узрасте у велику и праву свету обитељ,овде у овоме свету.Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник СветеБогородице, нека Божија милост буде на свима нама даостанемо на путу којим смо кренули, а то је пут служењаБогу, чувања вере православне, неизмењене, неупрљане,неискварене разним новотаријама и разним јересима које су уово модерно време обухватиле све православне помеснеЦркве, да ми останемо на овоме путу Светих Апостола, СветихОтаца, на путу Светог Саве српскога који је у роду нашемутемељио ту Праву Веру да ми будемо њени чувари инастављачи, да своју децу и омладину учимо тој вери да би сеиме Божје славило у роду нашем у векове векова, амин.Бог вас све благословио и свако добро даровао. Амин.


