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Драга браћо,
Вековима се наш народ борио да очува свој часни идентитет и вековима је наша
Црква опстајала захваљујући снажној вери која нас је водила и у разним недаћама
спашавала, вери у Господа Исуса Христа која се и у прошлости и у садашњости показала и
доказала као једини прави пут ка нашему спасењу. Зато је, драга браћо, од неизмерне
важности да подржимо све што је за добробит нас, српског народа, наше спрске заједнице
и православне вере, за помоћ очувања наше културе, обичаја, језика и порекла. То ћемо
успети једино ако ми који смо се заветовали да служимо Њему, апелујемо на наше
парохијане да учине исто.
Ускоро је пред нама попис становништва 2020 у Америци. Ово бележење свих
становника различитих народа, етничких група, разних заједница и националних мањина
дешава се сваких десет година у Сједињеним Америчким Државама. Зато не смемо
пропустити прилику да се сви ми Срби који овде на америчком тлу битишемо и живимо
упишемо и изјаснимо као “Срби”. Од круцијалног је значаја за нашу српску заједницу у
дијаспори да прикажемо колико нас има, да докажемо да нас је далеко више од 178.000
колико нас је званично убележено на последњем попису пре тачно десет година и да тиме
омогућимо већа права себи и својим ближњима. У пропратном писму које вам достављам
да делите својим парохијанима наћи ћете и шта је све то што треба да знамо и зашто је од
круцијалне важности да се сви ми Срби побројимо у Америци.
Зато вас молим да ово писмо које вам у прилогу шаљем, прочитате, доставите,
објавите, упутите свим својим парохијанима и истакнете зашто је за нас као народ и за нашу
веру значајно да опстајемо и да се развијамо као заједница. Што нас је више већа су нам
права. Најпре на локалном, а потом и на федералном нивоу. На нама је да овим путем, путем
просветитељства, наставимо и да се за његово очување боримо! Да се не заборави ко смо и
одакле смо!
Еп. Максим
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