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ДО
ВЕРНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД
ПРИ МПЦО „СВЕТИ НИКОЛА“
МАЈНЦ, СР ГЕРМАНИЈА
Возљубени во Господа,
Драги браќа и сестри,
Долго годишната соработка со Вашата Црковна општина како и, слободно
можам да кажам, многубројните лични шријателства со Вас, ми ја даваат оваа слобода,
на овој начин да се обратам до Вас. Најпрвин би сакал да Ве пофалам за Вашето
вложување во изградбата на храмот и помошните простории со што на дело ја
покажавте Вашата дарежливост и сплотеност во идејата со што станавте пример за тоа
колку може да се постигне кога сите имаме заедничка Богоугодна цел. Тоа првенствено
е заслуга на сите Вас, но секако и на младиот црковен одбор кој ја координираше оваа
акција. Благодарение на постојаната нивна заложба, нивната сплотеност, ажурност и
постојаниот контакт со мене како надлежен архиереј за консултации успеавме да го
видиме изграден нашиот заеднички одамнешен сон. И не само што се изгради храмот
туку се изградија и помошни простории стан, канцеларија, соби како и заеднички
простории сала во кои ќе ги прославуваме заеднички сите наши успеси на личен план
како и на план на црковна општина и македонски народ. Со се ова кога конечно ќе биде
завршено ќе имаме услови за постојан престој на свештеник за сите наши духовни
потреби но и услови да имаме и заработувачка од нивно издавање за да може да се
одржуваат истите и да се враќа постепено инвестицијата. Можеби еден ден тоа да стане
централно светилиште на европската епархија како прв наш македонски манастир на
европско тло.
Се ова што се игради досега е убаво и радост за секој наш македонец не само за
вас кои живеете во Мајнц и неговата околина туку и за секој Македонец без разлика
дали живее во Македонија или негде по светот. Но за што поскоро да ги ставиме овие
два објекта, Црквата и конакот, во употреба ни фалат средства во висина од 150 000.00
евра. Навистина делува застрашувачки оваа сума на прв поглед но со само уште една
иницијатива за давање на еднократна помош на црковната општина за што црковниот
одбор ќе ви достави уплатница бидејќи сме многумина сметам дека можеме наскоро да
ја реализираме но тоа првенствено зависи од вашата желба да се помогне на црквата.
Позната е онаа поговорка кај нашоит народ дека рака која дава и помага не се суши но
и поуката од нашиот Спасител Исус Христос дека поблажено е да се дава отколку да се
зема. Тука е и нашата вера дека Господ Бог никому не останал должен туку дека секој
што се труди и помага ќе биде награден и дека по молитвите на нашиот патрон светиот
Николај ќе ни преумножи секое добро во нашите домови и животи.

Поради се ова и јас лично ве замолувам и испраќам апел кон сите вас мои
духовни чеда за ваше активирање во оваа завршна акција за привршување на ова
Богоугодно дело.
Ќе му благодариме на Бога за секоја сума која ќе успееме да ја собереме на овој
начин а за се што ќе недостига ќе може црковниот одбор да подигне кредит.
Отплаќањето на ратите од кредитот пак ќе се отплаќаат од редовниот парохијал кој
голем број од вас веќе подолго време го давате. Но и тука не може се беспрекорно да
функционира па за да добиеме одобрение за кредитот ќе треба сите ние да се
активираме, постојаните да ја подигнеме висината на парохијалот од 10 на 15 евра
месечно како и да се обидеме да донесеме уште 130 нови семејства како редовни
парохијалци како гаранција кон банката за наша кредитна способност.
Исто така во истово писмо би сакал да му наложам на црковниот одбор да
продолжи да се залага со истото темпо како и годиниве наназад со една напомена дека
последниве две години живееме во време на светска економска криза која се чуствува
на секое поле па поекономично да се однесува кон средтавата. Ова првенствено се
однесува на оние ситни но постојани заштеди кои ќе можат да се направат при
испаќањето на информативните писма. Чуствувам за потребно и да ја образложам
подетално оваа моја препорака. Имено одсекогаш одборот испраќал писма со
информации и покани на сите оние адреси со кои се располага, но зам жал многу од тие
писма постојано остануваа без одговор. Се трудевме на секој начин да ги активираме,
да ја разбудиме во нив љубовта кон Бога и татковината, да ја разбудиме во нив
заспаната совест но попусто. Не само што не добивме никаков одговор и помош туку
само губевме од заедничките средства кои со мака ги собиравме од сите вас кои со
радост ја помагавте изградбата. Поради се ова препорачувам во иднина овие писма за
случувањата во нашата заедничка црковна општина да се испраќаат само до редовните
парохијалци и оние кои од објективни причини не можат да плаќаат но кои се радуваат
заедно со сите нас на постигнатите успеси.
За крај да го искористам и периодот пред почетокот на постите и великиот
хрисијански празник Прочка да побарам од сите вас прошка за секое мое намерно и
ненамерно прегрешение посакувајќи ви лесни пости и секое добро од Бога и да ве
поканам да се видиме на 18. 03. на заедничка света архиерејска литургија во
просториите на старата црква со почеток во 11 часот а потоа сите заеднички да ги
сумираме резултатите од досега сработеното и да донесеме смерници како понатаму на
годишното собрание.
Со Божји благослов,

