
Duminica a unsprezecea după Rusalii la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec 

 

Duminica a unsprezecea după Rusalii a fost marcată la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec prin prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian care a săvârșit 

aici Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți. Preasfinția Sa a avut alături pe protos. dr. Maxim 

Morariu eclesiarh al catedralei, părintele Adrian Manea și părintele George Drăgan.  

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul românilor de pe meleagurile canadiene a săvârșit de asemenea 

slujba Te-Deumul-ui pentru începutul anului școlar, binecuvântând pe tinerii prezenți și rugând pe 

Dumnezeu să le dăruiască înțelepciune, spor duhovnicesc și roade vrednice care să reflecte viață 

creștină.  

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța iertării și a reciprocității ei. Dânsul 

a subliniat de asemenea faptul că iertarea trebuie să fie asociată cu pocăința: 

„În momentul în care există iertare, există pocăință, totul este simplu. Drumul către aproapele 

nostru este legat de cuvântul „iartă-mă”. Nu există justificare, nu există „pentru că”, scuze, ci 

doar „îmi pare rău”. Este o formulă extrem de simplă. Sunt trei cuvinte, cele mai simple. Ele 

ușurează conștiința fiecăruia dintre noi și repară relațiile dintre noi. Oricât ne-am strădui să 

reparăm în alt fel lucrurile nu, nu vom reuși să o facem. Iertarea este cea care repară lucrurile. 

De aceea este atât de importantă. Mântuitorul ne arată în parabola de astăzi acest lucru”, a 

subliniat ierarhul. 

Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui număr mare de credincioși și de tineri. Slavă lui Dumnezeu 

pentru toate. 

A consemnat, 

Protos. Dr. Maxim Morariu 

eclesiarh 

 

The eleventh Sunday after the Pentecost at the Episcopal Cathedral "Saint George the Great 

Martyr" in Saint-Hubert, Quebec 

 

The eleventh Sunday after Pentecost was marked at the Episcopal Cathedral "Saint George the Great 

Martyr" in Saint-Hubert, Quebec by the presence of His Grace Ioan Casian who celebrated the Divine 

Liturgy accompanied by a group of priests. His Grace had along him the protos. Dr. Maxim Morariu 

eclesiarh of the cathedral, Fr. Adrian Manea and Fr. George Drăgan. 

At the end of the Divine Liturgy, the hierarch of the Romanians in the Canadian lands also celebrated 

the Te-Deum religious service for the beginning of the school year, blessing the young people present 

and asking God to grant them wisdom, spiritual growth and worthy fruits that reflect Christian life. 

In the sermon, the bishop spoke about the importance of forgiveness and its reciprocity. He also 

emphasized that forgiveness must be accompanied by repentance: 

"Where exist forgiveness, there exist repentance, everything is simple. The way to our neighbor 

is connected with the word "forgive me". There is no justification, no 'because', no apologies, 

just 'I'm sorry'. It is an extremely simple formula. They are three words, the simplest. They ease 

the conscience of each of us and repair the relationships between us. No matter how hard we 

try to fix things otherwise, we won't be able to. Forgiveness is what fixes things. That is why it 

is so important. The Savior shows us this in today's parable," the hierarch emphasized. 

The event took place in the presence of many faithful and young adults. Praised be the Lord for all! 

Protosyncellus Maxim Morariu PhD 

ecclesiarch 

 

Le onzième dimanche après la Pentecôte à la Cathédrale épiscopale « Saint Georges le Grand 

Martyr » à Saint-Hubert, Québec 

 

Le onzième dimanche après la Pentecôte a été marqué à la Cathédrale Épiscopale « Saint-Georges le 

Grand Martyr » à Saint-Hubert, Québec par la présence du sa Grace Ioan Casian qui a célébré la Divine 

Liturgie entouré par un groupe de prêtres. L’hiérarque était accompagné dans la célébration par Protos. 

Dr. Maxim Morariu, Père Adrian Manea et Père George Drăgan. 



À la fin de la Divine Liturgie, l’hiérarque des roumains en terres canadiennes a également célébré 

l’office religieux de Te-Deum pour le début de l'année scolaire, bénissant les jeunes présents et 

demandant à Dieu de leur accorder sagesse, croissance spirituelle et fruits dignes de la vie chrétienne. 

Dans le sermon, l'évêque a parlé de l'importance du pardon et de sa réciprocité. Il a également souligné 

que le pardon doit être accompagné de repentir : 

"Dès qu'il y a pardon, il y a repentance, tout est simple. Le chemin vers notre prochain est lié 

au mot "pardonne-moi". Il n'y a pas de justification, pas de "parce que", pas d'excuses, juste 

"pardonne-moi". C'est une formule extrêmement simple. Ce sont trois mots, les plus simples. Ils 

soulageant la conscience de chacun de nous et réparer les relations entre nous. Peu importe à 

quel point nous essayons d'arranger les choses autrement, nous n'y arriverons pas. C'est ce qui 

arrange les choses. C'est pourquoi c'est si important. Le Sauveur nous le montre dans la 

parabole d'aujourd'hui », a souligné l’hiérarque. 

L'événement s'est déroulé en présence d'un grand nombre de croyants et de jeunes. Loué soit le Seigneur 

pour tout! 

Protosyncelle Dr. Maxime Morariu 

ecclésiarque 

 



 



 



 



 



 


