
Praznicul Nașterii Maicii Domnului la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

din Saint-Hubert, Quebec 

 

La Catedrala Episcopală cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec, 

Praznicul Nașterii Maicii Domnului a debutat în preziua sărbătorii cu slujba vecerniei cu Litie, săvârșită 

în sobor de preoți de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, cel dintâi Episcop Ortodox Român al 

Canadei. Sărbătoarea a continuat în ziua următoare cu slujba Utreniei și apoi cu Sfânta Liturghie, 

condusă de către Preasfinția Sa.  

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre 

importanța faptului că anul bisericesc este străjuit de două praznice mari dedicate Maicii Domnului: 

„Anul bisericesc e deschis de Praznicul Nașterii Maicii Domnului și are plasat în încheiere cel al 

Adormirii ei. Prin modul e gândită aceste sărbători, Biserica ne pune în față deopotrivă exemple demne 

de urmat și ne învață cum putem avansa pe calea mântuirii și în același timp, ne invită să reiterăm, într-

o formă comasată, parcursul pământesc al Maicii Domnului și evenimentele esențiale care l-au 

marcat”, a subliniat Preasfinția Sa.  

Ulterior, Ierarhul a vorbit despre exemplul Maicii Domnului și a arătat cât de important este rolul ei de 

mijlocitoare în fața lui Dumnezeu, în ce măsură curăția ei ne slujește drept model și a urat la mulți ani 

tuturor celor care se găsesc și din perspectivă onomastică sub ocrotirea ei. La eveniment au participat 

numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

Protos. Dr. Maxim Morariu 

eclesiarh 

 

 

The feast of the Nativity of the Mother of God at the Episcopal Cathedral "Saint George the 

Great Martyr" in Saint-Hubert, Quebec 

 

At the Episcopal Cathedral "Saint George the Great Martyr" from Saint-Hubert, Quebec, the Feast of 

the Nativity of the Mother of God began on the eve of the celebration with the vespers service with Litia, 

performed in a council of priests by His Grace Ioan Casian, the first Romanian Orthodox Bishop of 

Canada. The celebration continued the next day with the Matins service and then with the Holy Liturgy, 

led by His Grace. 

At the end of the Holy Liturgy, the bishop gave a sermon where he spoke about the importance of the 

fact that the church year is guarded by two great feasts dedicated to the Mother of God: 

"The church year opens with the Feast of the Nativity of the Mother of God and ends with that 

of her Assumption. Through the way these holidays are thought, the Church sets before us both 

examples worthy of following and teaches us how we can advance on the path of salvation and 

at the same time, invites us to reiterate, in a combined form, the earthly journey of the Mother 

of God and the essential events that marked him", emphasized His Grace. 

Afterwards, the Hierarch spoke about the example of the Mother of God and showed how important her 

role as an intercessor before God is, to what extent her purity serves as a model for us, and he wished 

happy birthday to all those who find themselves also from an onomastic perspective under her 

protection. The event was attended by many believers from the locality and the surrounding area. Pglory 

to the Lord for everything! 

Protoyncel Maxim Morariu PhD 

ecclesiarch 

 

La fête de la Nativité de la Mère de Dieu à la Cathédrale épiscopale "Saint Georges le Grand 

Martyr" à Saint-Hubert, Québec 

 

À la cathédrale épiscopale « Saint Georges le grand martyr » à Saint-Hubert, Québec, la fête de la 

Nativité de la Mère de Dieu a commencé la veille de la célébration avec le service des vêpres avec Litia, 

effectué en conseil de prêtres par sa Grace Ioan Casian, le premier évêque orthodoxe roumain du Canada. 

La célébration s'est poursuivie le lendemain avec l'office des Matines puis avec la Sainte Liturgie, 

conduite par Sa Grace. 



À la fin de la Sainte Liturgie, l'evêque a prononcé une omilie dans lequel il a parlé de l'importance du 

fait que l'année liturgique est gardée par deux grandes fêtes dédiées à la Mère de Dieu: 

"L'année liturgique s'ouvre avec la fête de la Nativité de la Mère de Dieu et se termine avec 

celle de son Assomption. À travers la façon dont ces célébrations sont pensées, l'Église nous 

présente des exemples dignes à suivre et nous enseigne comment nous pouvons avancer sur le 

chemin du salut et en même temps, nous invite à réitérer, sous une forme combinée, le 

cheminement terrestre du Mère de Dieu et les événements essentiels qui l'ont marqué», a 

souligné Sa Grace. 

Ensuite, le Hiérarque a parlé de l'exemple de la Mère de Dieu et a montré à quel point son rôle 

d'intercesseur auprès de Dieu est important, à quel point sa pureté nous sert de modèle, et il a souhaité 

un joyeux anniversaire à tous ceux qui se retrouvent aussi d'un point de vue onomastique sous sa 

protection. L'événement a réuni de nombreux croyants de la localité et des environs. Loue soit Dieu pour 

tout ! 

Protoss. Dr Maxime Morariu 

ecclésiarque 

 



 







 


