ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Новооснована заједница Московске Патријаршије
у Мексику обележила 75. рођендан свог
Предстојатеља

Дана 19-22. новембра 2021. године по благослову епископа сурошког Матеја, привременог
управитеља Патријаршијских парохија у Америци и Канади, свештенослужитељи Николајевског
саборног храма у Њујорку игуман Никодим (Баљасников) и свештеник Марк Рашков посетили су
новоосновану заједницу у мексичком граду Канкуну.

У суботу 20. новембра, на дан прославе 75. рођендана Његове Светости Патријарха московског и
целе Русије Кирила, у локалном храму Васкрсења Христовог служено је православно
богослужење уз дозволу поглавара Католичке епархије, бискупа Педра Пабла Елизонда
Карденаса. Током Свете Литургије православни становници Канкуна су се помолили и примили
Свете Тајне Христове.

Током богослужења узнесене су молитве за Предстојатеља Руске Православне Цркве, а на
заупокојеној литији поменути су благочестиви родитељи Најсветијег Патријарха, протојереј
Михаил и мати Раиса, као и блаженопочивши митрополит Никодим (Ротов), духовни учитељ
Његове Светости.

На крају Литургије Његовој Светости Патријарху московском и целе Русије Кирилу певали су
многаја љета.

Након молебана свештенство је разговарало са верницима о различитим питањима даљег
уређења живота заједнице.

***

Пре две године православни становници града Канкуна (Мексико) обратили су се Његовој
Светости Патријарху московском и целе Русије Кирилу са молбом да благослове њихову намеру
да организују парохију Руске Православне Цркве. Канцеларија Московске Патријаршије за
институције у иностранству задужила је епископа сурошког Матеја, привременог управитеља
Патријаршијских парохија у Сједињеним Америчким Државама, да помогне у организовању
редовних служби за чланове заједнице, као и да проучи могућност отварања парохије.

Током 2019. године, по благослову епископа Матеја, настојатељ Покровске цркве у Мексику,
свештеник Кирил Чакон, више пута је посећивао заједницу верника у Канкуну, где је у локалној
католичкој цркви, љубазношћу Педра Пабла Елизонда Карденаса, бискупа Четумала и Канкуна,
вршио Литургију и Свете Тајне.

Дана 19. јануара 2020. године, на Богојављење, по благослову епископа сурошког Матеја, јереј
Марк Рашков, старешина Канцеларије Патријаршијских парохија у Сједињеним Америчким
Државама, посетио је Канкун. Тада је уз саслуживање јереја Кирила Чакона обавио Свету
Литургију и чин великог водоосвећења.

Дана 8. маја 2021. године, на Светлу суботу, јереј Марк Рашков служио је Свету Литургију у храму
Васкрсења Христовог у Канкуну, након чега је освештао ускршње јело и поделио верницима
артос, који је донет из Њујорка.
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