
Începutul anului nou bisericesc la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din 

Saint-Hubert, Quebec 

 

Începutul anului nou bisericesc a fost marcat la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

din Saint-Hubert, Quebec printr-o suită de evenimente liturgice. Acestea au fost prezidate de către 

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei.  

Rugăciunea a debutat cu săvârșirea Ceasurilor întâi și al treilea, urmate de Sfânta Liturghie. Apoi, 

chiriarhul locului a săvârșit slujba Tedeum-ului spre a marca momentul. La finalul evenimentului, cel 

dintâi Episcop Ortodox Român al Canadei a transmis participanților un mesaj marcând astfel momentul:  
„Anul bisericesc și exemplele sfinților ne îndreaptă privirea și viața spre exemplul și viața 

Hristos. Privind rânduiala bisericii, a anului bisericesc, și intrând în ea, privim și intrăm în 

experiența de înțelegere și viață a lui Hristos. Intrăm ca oameni în taina vieții și jertfei lui 

Hristos. Această intrare în jertfa, moartea, învierea, înălțarea lui Hristos la cer și pogorârea 

Duhului Sfânt și primire a ei ca dar al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea și mântuirea 

noastră este ceea ce încercăm noi să împlinim pe durata unui an bisericesc. În felul acest Îl 

avem prezent pe Hristos în mijlocul nostru atât exterior cât și existențial, interior, în viața 

noastră. Îl El și în experiența Lui de viața găsim rezolvarea tuturor problemelor noastre 

existențiale”, a subliniat Preasfinția Sa.  

Bunul Dumnezeu să facă parte tuturor creștinilor de un an nou fericit. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

Protos. Dr. Maxim Morariu 

 

The beginning of the new ecclesiastic year at the Episcopal Cathedral "Saint George the Great 

Martyr" from Saint-Hubert, Quebec 

 

The beginning of the new ecclesiastic year was marked at the "Saint George the Great Martyr" Episcopal 

Cathedral in Saint-Hubert, Quebec with a suite of liturgical events. They were presided over by His 

Grace Ioan Casian, the Romanian Orthodox Bishop of Canada. 

The prayer began with the services of the first and third Hours, followed by the Divine Liturgy. Then 

the first Romanian Bishop of Canada celebrated the service of the Tedeum to mark the moment. At the 

end of the event, His Grace sent a message to the participants marking the moment: 

„The ecclesiastical year and the examples of the saints direct our gaze and life to the example 

and life of Christ. Looking at the tradition of the church, of the ecclesiastical year, and entering 

into it, we look and enter into the experience of understanding and living with Christ. We enter 

as people into the mystery of Christ's life and sacrifice. This entering into the sacrifice, death, 

resurrection, ascension of Christ and descend of the Holy Spirit and receiving it as God's gift 

for our redemption and salvation is what we try to accomplish during an ecclesiastical year. In 

this way we have Christ present in our midst both externally and existentially, internally, in our 

life. In Him and in His experience of life we find the solution to all our existential problems”, 

underlined the bishop. 

May God bless all Christians with a joyful new ecclesiastical year. Praised be the Lordfor everything! 

Protosyncell Maxim Morariu PhD 

 

Le début de la nouvelle année ecclésiastique à la Cathédrale Épiscopale « Saint Georges le 

Grand Martyr » à Saint-Hubert, Québec 

 

Le début de la nouvelle année ecclésiastique a été marqué à la cathédrale épiscopale « Saint-Georges le 

Grand Martyr » à Saint-Hubert, au Québec, avec une série d'événements liturgiques. Ils étaient présidés 

par Sa Grace Ioan Casian, le premier évêque orthodoxe roumain du Canada. 

La prière a commencé par la célébration de la première et la troisième heure, suivie de la Sainte Liturgie. 

Puis le premier évêque du Canada a célébré le Tedeum pour marquer le moment. À la fin de l'événement, 

l’hiérarque a envoyé un message aux participants marquant le moment : 

„L'année liturgique et les exemples des saints dirigent notre regard et notre vie vers l'exemple 

et la vie de Christ. En regardant la tradition de l'église, l'ordre d’année liturgique, et en y 

entrant, nous regardons et entrons dans l'expérience de comprendre le Christ et de vivre avec 

Lui. Nous entrons en tant que personnes dans le mystère de la vie et du sacrifice du Christ. 



Entrer dans le sacrifice, la mort, la résurrection, l'ascension de Christ et la descente de l’Esprit 

Saint et le recevoir cela comme don de Dieu pour notre rédemption et notre salut est ce que 

nous essayons d'accomplir au cours d'une année liturgique. De cette façon, nous avons le Christ 

présent au milieu de nous à la fois extérieurement et existentiellement, intérieurement, dans 

notre vie. En Lui et dans Son expérience de vie nous trouvons la solution à tous nos problèmes 

existentiels”, a souligné Sa Grace. 

Que Dieu bénisse tous les chrétiens avec une joyeuse année ecclésiastique. Louez-soit Dieu pour tout ! 

Protosyncelle Dr. Maxime Morariu 



 
 











 


