Македонски пикник во Флорида

На 2-ри март оваа година Македонската православна црква Св. Димитрија од Јузна Флорида
организирасе годисен пикник на кој присуствуваа околу 250
посетители.Пикникот бесе дел
од активностите на цленовите на црквата Св. Димитрија и други добронамерници и пријатели
на Македонците и Македонија.
На присутните на пикникот им се обратија претседателот на црковната управа Васил
Дзајковски, поцесниот конзул на РМ во Јузна Флоридам САД Дина Клаин,, координаторот на
пикникот бизнисменот Стеве Плиакес, донаторот на оваа црква бизнисменот Георге
Атанасовски, Лена Гогова и Славе Катин. Тие во своите поздравни говори ја истакнаа
улогата на МПЦ Св. Димитрија сто ја има мегу Македонците во Флорида, потребите за
доизградба на храмот и за иднината на овој знацаен духовен,национален и семакедонски
центар во Јузна Флорида. На пикникот настапија македонски играорки, а гостите ги
забавувасе естрадниот уметник Перо Христов.

Инаку, пocетоците за формиранјето на црквата Св. Димитрија запоцнале со конституиранјето
на “Македонскиот клуб” на Флорида, на Василица, на 14 јануари 1989 година. Таа забава
останала незаборавна како собир на другаруванје и братска лјубов на македонските
доселеници во овие убави и топли краиста во Јузна Флорида. Потоа, на 15 август 1989
година била формирана македонска православна црквим Св. Дитрија и регистрирана пред
американските власти во Талахаси (Tallahassee)
За Македонците во Флорида ке остане за паметење 2004 година, кога се купени две куки, на
Булеварот Нортлаке во Палм Бицх Гарденс. Тие потоа се адаптирани во црква и црковна
сала. Во нив се продолзи и се практицира православната македонска вера, обицаите,
традиции, песната и орото и други духовни и културните вредности донесени од
Македонија.

Во црквата Св. Дитрија има голем број Македонци кои од поцеток до денес се вклуцени во
активностите за изградба и реконструкција на зградата, мегју кои најголеми донатори се
бизнисмените бракјата Јосив и Георге Атанасоски. Се цини цленките на зенската секција се
столбот на активностите во црквата. Тие заедно со другите цленови на црквата, со младите
генерации организираат игранки, прослави за верски празници, прослава на Нова година и
други собиранја за Македонците од сите делови на Македонија.
Славе Катин

