ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

У Нью-Йорку відбувся прийом на честь 120-річчя від
дня початку будівництва Миколаївського
Патріаршого собору

4 жовтня 2021 року Представництво Всесвітнього руського народного собору при ООН (ВРНС) і
Російсько-американський центр "Спадщина" (РАКСІ) з благословення тимчасово керуючого
Патріаршими парафіями в США і Канаді єпископа Сурозького Матвія провели традиційний
щорічний прийом, приурочений до річниці прославлення в лику святих патріарха Всеросійського
Тихона (9 жовтня 1989 року). Цьогорічний захід було присвячено 120-річчю від дня освячення
святителем Тихоном і священномучеником Олександром Хотовицьким наріжного каменя у
фундаменті Миколаївського собору в Нью-Йорку, який в даний час є кафедральним собором
парафій Московського Патріархату в США і при якому з 2005 року знаходиться Представництво
Всесвітнього руського народного собору при ООН.

Урочистий прийом відвідали представник Російської Федерації при ООН В. А. Небензя,
представники інших релігійних конфесій, американські політики, які підтримали ініціативу РАКСІ з
перейменування частини вулиці, на якій розташований храм, на честь святителя Тихона,
представники громадськості, культурних організацій та бізнесу.

Перед початком заходу була організована екскурсія по храму, в ході якої було розказано про його
історію. Далі в парафіяльному залі учасників заходу привітали священик Марк Рашків і президент
РАКСІ Ольга Зацепіна, які розповіли про сучасну життєдіяльність собору, про його соціальні,
просвітницькі і благодійні програми, в тому числі ті, що здійснюються спільно з Представництвом
ВРНС при ООН і РАКСІ.

***

Перше православне богослужіння в Нью-Йорку було звершено в 1865 році. Перша православна
парафія заснована в 1870 році в приватному будинку на Другій авеню. Згодом церква перестала
вміщати всіх прихожан, і в 1900 році почався збір коштів на будівництво храму. Серед перших
жертводавців на будівництво був імператор Микола II. Урочисте закладення храму відбулося в
травні 1901 року, а освячення - в листопаді 1902 року. З 1898 року по 1907 єпископом ПівнічноАмериканським, Аляскінським і Алеутським був Патріарх Тихон, який доклав багато зусиль для
будівництва Свято-Миколаївського собору в Нью-Йорку. У 1905 році святитель Тихон перевів
єпархіальний центр з Сан-Франциско в Нью-Йорк, і Миколаївський храм став кафедральним
собором, прийнявши нa себе місію духовного центру руського Православ'я в Північній Америці.

Протягом п'яти років РАКСІ і представництво ВРНС при ООН працювали, збираючи необхідні
документи і листи на підтримку перейменування 97 вулиці, де розташований храм, на честь
Патріарха Тихона. РАКСІ завершив дворічну роботу спільно з Фондом Помер (William C. Pomeroy
Foundation), в результаті якої підготовлена табличка для установки на стіні собору на честь
Патріарха Тихона.

5 жовтня 2021 року відбулася презентація організаційного комітету, до якого увійшли
представники парафії, РАКСІ і парафіян де перед комітетом управління району S 11, на території
якого розташований храм, було розказано про історію Миколаївського собору, про Патріарха
Тихона і про Православ'я в Америці. Ім'я Патріарха Московського і всієї Русі Тихона (Бєлавіна)
стане першим ім'ям росіянина, яке з'явиться на вулиці Манхеттена, що так важливо для визнання і
поваги до російської громади Нью-Йорка і США.

Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88261/
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