ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 110 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

На 28 септември 2020 година се навършиха 110 години от създаването на Катедрален
Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Торонто.
Благодарение на самоотвержения труд, непоколебима вяра, чувството на
патриотизъм и финансови жертви на нашите предци, както и на достойните дела на
техните последователи, днес Катедралният Храм се издига величествено в центъра
на Торонто, за да увековечи тяхното безсмъртно дело.
На 26 септември, 2020, в условията на глобална епидемия и наложените строги
мерки от правителствените и здравни власти на Онтарио, 110-годишнината бе
отбелязана подобаващо с църковен ритуал (Молебен), отслужен от отец Валери
Шумаров.
Църквата бе украсена празнично с цветя и плакати, отразяващи големия празник и
създаващи празнично, приповдигнато настроение на всички.

Банкетната зала на храма бе също празнично подредена, включвайки експозиция на
снимки от архивите на църквата, показващи масови събития от далечното и близко
минало, както и портрети на председатели на църковни настоятелства, протоколна
книга от 1939 година, членска книга и някои дребни архивни предмети.

В присъствието на повече от 20 души, отец Валери Шумаров отслужи празничен
Молебен, благослови присъстващите със светена вода и изпя заедно с всички
богомолци „На многая лета“ - за Катедралния Храм, за хората, които се грижат за
него и за всички вярващи, които идват в него да се молят и черкуват.

В края на службата, г-н Вангел Ангелов, председател на храма от 2015 година разказа
за подвига на всички от далечната 1910 година, които са отделяли от залъка и
времето си, за да построят и ни завещаят този свят дом, за който ние днес сме
отговорни да го съхраним и предадем на поколенията след нас. Г-н Ангелов
поздрави всички присъстващи с празника и им благодари за присъствието.

След църковната служба, всички присъстващи се събраха в банкетната зала, където
отец Валери благослови приготвената маса с малка почерпка от кафе, безалкохолни
напитки и дребни опаковани закуски.
С интерес бе разгледана и експозицията от архивни снимки на сцената, която малко
или много даде представа за миналото, в което са живяли нашите предци.

След тържествената част, присъстващите с радост споделиха празника на чаша кафе и
сладки, спазвайки наложените мерки за безопасност и спомняйки си за времето,
когато в църквата и залата спокойно се събираха неограничен брой хора, без да се
притесняват за последиците от това.

Църковното настоятелство благодари на всички, които в това опасно за здравето и
живота на хората време, проявиха смелост и отделиха от времето си, за да дойдат и
уважат празника на църквата, отбелязващ нейната 110 годишна история.
Да се помолим на Бог и патроните на Катедралния Храм, Светите Братя Кирил и
Методий да пазят и закрилят този свят дом и през следващите 110 години.
Да пребъде във вековете името на Катедралния Храм Св. Св. Кирил и Методий и на
неговите създатели и последователи!
На многая лета!

ОЩЕ СНИМКИ ОТ ПРАЗНИКА

