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Лилјана РИСТОВА

ОСВЕТЕН УШТЕ ЕДЕН МАКЕДОНСКИ ХРАМ ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА

"СВЕТИ ПРОРОК И  

  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

На 14 мај оваа 2006 година се случи и 
дол гоочекуваниот ден за сите Маке-
донци кои живеат во Мисисага, но и во 
околните помали населби: се изврши 
осветувањето на новоиз градената Ма ке-
донска православна црква "Свети про-
рок Илија".

СЕКОЈА ХРИСТИЈАН 
ДУША ВО  

Пред неколку години, 
во градот Мисисага, во 
близината на Торонто, 

се случи најлошото: изгоре 
Македонската православна 
црква "Свети пророк Илија". 
Како и зошто се случи овој 
немил настан, без оглед на 
официјалните извештаи од 
са мите власти, кај нашиот на-
род остана непријатното чув-
ство дека некаква ѓаволска 
рака го изведе овој крајно не-
хуман и криминален чин. Но, 
тој нечесен акт против ма-

кедонската заедница во Ми-
си сага како да му даде уште 
поголема сила на нашиот 
народ. Активностите кои ве-
ќе постоеја во "Свети пророк 
Илија" продолжија со уште 
поголема љубов, а заживеаја 
и некои други активности. 
Иако црквата и сите нејзини 
верници своето привремено 
прибежиште го најдоа во по-
друмот на една бизнис згра-
да, чувството на верба во 
сопствениот народ и во Гос-
под беше уште посилно, ток-
му заради околностите во 
кои се одвиваа црковните ак-
тивности.

И конечно, на 14 мај оваа 
2006 година се случи и дол-
гоочекуваниот ден за сите 
Македонци кои живеат во 
Мисисага, но и во околните 
помали населби: се изврши 
осветувањето на ново изгра-
дената Македонска пра во слав-

Митрополит Полошко-кума-
новски г. Кирил и Неговото Пре-
освештенство Епископ Велич-
ки г. Методиј, администратор 
на Американско-канадска-
та ма   кедонска православна 
епар  хија, а во сослужение и 
на бројни свештенослужи те-
ли од епархијата, меѓу кои, 
архијерејскиот заменик про-
та ставрофор Бранко Посто-
ловски и архијерејскиот на-
месник прота ставрофор То-
ме Стаматов. Исто така, при-
сутни беа: потпретседателот 
на Епархиското собрание на 
Американско-канадската 
македонска православна 
епархија г. Борис Веловски и 
претседателот на Комисијата 
за односи со верските за ед-
ници во Република Маке до-
нија, г. Цане Мојановски и 
генералниот конзул на РМ во 
Торонто, г. Слободан Трај ков-
ски.

на црква "Свети пророк 
Илија".

Осветувањето го изврши 
поглаварот на Македонската 
православна црква, Него во-
то Блаженство Архиепис ко-
пот Охридски и Македонски 
Г.Г. Стефан, заедно со Неговото 
Високопреосвештенство 

ВИСТИНСКИ  ПРАЗНИК

Со нетрпение го оче ку вав-
ме денот на осветувањето ка-
ко вистински празник. Всуш-
ност, празничната атмосфера 
се чувствуваше многу пора-
но, а таа нескриено се мани-

фестираше и преку силната 
волја за подготовка на црк-
вата за светиот и свечен чин. 
Какво задоволство, колку го-
лема радост и ведрина бли-
каше од срцата на лицата од 
црковниот одбор, како и од 
сите присутни! Бидејќи да се 

изгради црква е голем под-
виг кој бара многу жртви и 
откажувања, па затоа на за-
доволството му немаше крај. 
Присуството на ваков чин е 
историски момент, голема чест 
и посебно духовно задо вол-
ство. Тоа е свет чин, света ра-
бота која не се случува често.

Поради тоа, сите неумор-
но работеа за да ја подготват 
црквата за најголемиот ден, 
а особено преку поставу ва-
њето нови фрески над влез-
ната врата, во куполата и во 
апсидата во олтарот. Ете, по 
толку голем труд и напори, 
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 ЛИЈА" Е УКРАС НА 
СКА МАКЕДОНСКА 
МИСИСАГА

на оваа црква придонесе да 
дојде толку многу народ од 
Мисисага, Брамптон, Оквил, 
Хамилтон, Скарборо, Пи ке-
ринг, Кембриџ, па дури и од 
Краун Поинт, Сиракус, Бафа-
ло и други места од САД. 
Нашироко се зборува: во 
Мисисага се направи убава 
црква па секој сакаше да 
поита таму и да се увери во 
убавината на ова грандиозно 
дело. 

ОСВЕТУВАЊЕ

Чинот осветување на црк-
вата почна претходниот ден 
со Вечерната богослужба на 

Јован Стојановски. Најупорен 
во лицитирањето беше пот-
претседателот г. Славе Ди-
мит ров. Така, клучот стана 
негова сопственост, спомен 
и сеќавање на овој голем 
настан. Потоа беше из вр ше-
но лицитирање и на дрве ни-
от чекан, кој беше подарок 
од семејствата на Џан и Луј 
Чачо  ровски, а сега сопс тве-
ник е Крис Мојсовски.

Откако симболично беше 
отворена влезната врата од 
црквата се изврши поло жу-
вање на светите мошти во 
престолот. Претходно беше 
потпишана и обзнанена По-
велбата и заедно со светите 
мошти беше ставена во ме-
тална кутија и запечатена.

Неговото Блаженство Г.Г. 
Стефан го изврши и пома зу-
вањето на црквата во внат-
решниот дел со свето миро 
на сите четири страни. Отка-
ко сè тоа се заврши беше 
отслужена и првата света 
архијерејска Литургија.

БАНКЕТ И НАСТАПИ

Истиот ден вечерта се одр-
жа и свечениот банкет. По ве-
ќе од триста луѓе ја следеа 
програмата и настапот на сек -
циите кои активно рабо теа и 
се подготвуваа за овој ден. 
Фолклорната група "Илин-
ден" многу успешно се прет-
стави со орото "Пиринско 
пролетно цвеќе", а настапи и 
вокалната група "Македонска 
китка". Пофалби заслужува и 
хорот кој умешно одго вара-
ше во чинот на осветувањето, 
како и на светата Литургија. 
Водители на програмата беа 
Сузана Димеска и Весна Сте-
фановска.

Честитајќи го освету ва ње-
то на новата црква и бла го-
дарејќи за успешната работа 
Неговото Блаженство Г.Г. Сте-
фан, меѓу другото, рече: "На-
родот кој беше удостоен ме-
ѓу првите да ја слушне и да ја 
прими проповедта за Еванге-
лието Христово, народот кој 
на голем дел од човештвото 
му даде писменост и култура, 
народот кој со своите градби - 
цркви и манастири, фрески и 
икони, го украси Балканот, 
еве продолжува да гради и 
на Северноамериканскиот 
кон тинент. Денес го осветивме 
овој велелепен храм, кој е 
украс на секоја христијанска 
македонска душа во Миси-
сага".

откажувања, доброволна ра-
бота, големи донации а, пред 
сè, воскликнувања кон Бога, 
му беше исполнета големата 
желба на нашиот народ. Би-
дејќи, по 27-годишно талка-
ње таму-ваму, богослужење 
под отворено небо, привре-
мени бараки, рентани прос-
тории и подруми, конечно 
имаме своја црква, свој храм 
и Божји дом за молитва. Мо-
жеби токму чудното минато 

која началствуваше Погла ва-
рот на нашата света Црква 
Господин Господин Стефан. 
По завршувањето на бого-
служ бата се изврши поло-
жување на светите мошти 
(дел од телото на Свети Кли-
мент Охридски), пред ико но с-
тасот, односно пред иконата 
на Господ Исус Христос, а по-
тоа се направи и мал водо-
свет.

Утредента, во 9 часот, от-

како Неговото Блаженство ги 
прочита првичните пропиша-
ни молитви, со светите мош-
ти се изврши трикратен оп-
ход околу црквата. При опхо-
дот свештениците, хорот и 
целиот народ читаа и пееја 
црковни песни и молитви, 
при што се помоливме Гос-
под да ја испрати Неговата 
благодет и да го освети овој 
храм.

По завршувањето на три-

кратниот опход, пред вле гу-
вање во храмот, се изврши 
лицитирање на клучот од 
црквата. Тој беше подарок од 


