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Днес се проведе поредната Свещеническа конференция на духовниците от Видинск
а и Кулска духовни околии
, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Тези конференции се провеждат от една
година и днес бе направен разбор на случилото за това време. Преди една година е
било дадено началото на създаването на вътрешна самостоятелна организация, чрез
която да се подобри духовният живот на двете околии, както и социалният им статус.
Архимадрид Поликарп
припомни какви промени са били направени и съгласувани преди година на
Свещеническата конференция, но наблегна на впечатленията, които той е натрупал
през този период. Той каза, че впечатление са му направили фактите, че желание от
страна на свещениците за промяна има, но за съжаление само за финансова промяна, а
не и духовна. Архимадрид Поликарп допълни, че се забелязва липса на отговорност
към свещеническото служение, липса на самообразование и самоподготовка и, че
духовниците разчитат на наученото до момента. Притеснителен е и фактът, добави
той, че някой се срамуват от това, че са свещенослужители, както и от църковната
одежда. Поликарп уточни, че свещенството е сведено на места до ниво техничарство и
добави, че храмовете са заключени, мръсни и неугледни. Той не пропусна да спомене,
че има случаи на неспазване на поставените финансови рамки, констатирани са
злоупотреби и скриване на отслужените молитвени последования с цел укриване на
приходите.
Въпреки всичко това, архимадрид Поликарп допълни, че в рамките на една година се
постигнало много, и много било открито, за да може постепенно църковното състояние
да бъде балансирано и подобрено. За съжаление баланса и подобрението няма как да
стане изведнъж. „Започнатото от преди една година дава добри резултати”, бе
категоричен той и добави, че така наречената реформа не цели само и единствено
финансова стабилност, а и духовна такава.
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