Priveghere de noapte
la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
din Saint-Hubert, QC
Sfinții Martiri și Mărturisitori Ardeleni au fost prăznuiți într-un mod special la Catedrala Episcopală
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan
Casian sărbătoarea lor a fost marcată printr-o priveghere de noapte. Evenimentul a debutat în data de 20
octombrie, începând cu orele 20, cu slujba Privegherii, săvârșită de către Chiriarhul românilor de pe
meleagurile canadiene și a continuat până târziu în noapte, culminând cu Sfânta Liturghie.
În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre modul în care, în viața Sfinților Ardeleni,
mărturisirea are deopotrivă o dimensiune teologică și una socială și a adus în atenție perenitatea
mesajului lor:
„Ei sunt oameni de diferite origini, din Transilvania sau din Bosnia, cum era Sfântul Visarion.
Au simțit chemarea lui Dumnezeu și s-au consacrat, fie în viața monastică, fie în cea de
credincios simplu cauzei românilor într-o lume în care aceștia nu aveau drepturi. Au devenit
soli și au mers la Viena spre a cere drepturi pe seama românilor. O parte dintre ei vor sfârși în
închisoarea de tristă memorie din Kufstein. Iată cum Sfinții Ardeleni nu sunt preocupați doar
de viața religioasă, ci și de cea socială. Cer nu doar drepturi religioase, ci și cetățenești”, a
subliniat Preasfințitul Părinte Ioan Casian.
La finalul evenimentului cei prezenți au avut bucuria de a se închina sfintele moaștele ale Sfinților
Martiri Brâncoveni, ale Sfinților Ierarhi Andrei Șaguna și Grigorie Dascălul și ale Sfântului Cuvios
Irodion de la Lainici. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
Protos. Maxim Morariu
Night Vigil
at „Saint George the Great Martyr” Episcopal Cathedral
in Saint-Hubert, QC
The Holy Martyrs and Confessors from Transylvania were celebrated in a special way at "Saint Great
Martyr George" Episcopal Cathedral in Saint-Hubert. With the blessing of His Grace Bishop Ioan Casian
their feast day was marked by a night vigil. The event began on October 20, starting at 8 p.m., with the
Vigil service, performed by the ruling-bishop of the Romanians from the Canadian lands and continued
until late at night, culminating with the Divine Liturgy.
In his sermon, the hierarch spoke about how, in the life of the Transylvanian Saints, confession has both
a theological and a social dimension and brought to attention the perennial value of their message:
"They are people of different origins, from Transylvania or Bosnia, like Saint Visarion. They
felt the call of God and consecrated themselves, either in the monastic life, or in that of a simple
believer to the cause of the Romanians in a world where they had no rights. They became
ambassadors and went to Vienna to demand rights on behalf of the Romanians. Some of them
will end up in the prison of sad memory in Kufstein. This is how the Saints of Transylvania are
not only concerned with religious life, but also with social life. They ask not only religious rights,
but also civil rights,", emphasized the His Grace Bishop Ioan Casian.
At the end of the event, those present had the joy of worshiping the relics of the Holy Martyrs
Brâncoveni, of the Holy Hierarchs Andrei Șaguna and Grigorie Dascălul and of Saint Irodion from
Lainici. Praise be the Lord for everything!
Protosyncell Maxim Morariu
Veillée nocturne
à la cathédrale épiscopale Saint-Georges le Grand Martyr
à Saint-Hubert, QC

Les Saints Martyrs et Confesseurs de Transylvanie ont été célébrés de façon particulière à la Cathédrale
épiscopale "Saint Grand Martyr George" de Saint-Hubert. Avec la bénédiction de Sa Grace l’évêque
Ioan Casian leur fête a été marquée par une veillée nocturne. L'événement a commencé le 20 octobre, à
partir de 20 heures, avec la Vigile, en présence de l’évêque des roumains des terres canadiennes, et s'est
poursuivi jusque tard dans la nuit, culminant avec la Divine Liturgie.
Dans le sermon, l’hiérarque a expliqué comment, dans la vie des saints de Transylvanie, la confession a
une dimension à la fois théologique et sociale et a attiré l'attention sur la pérennité de leur message :
« Ce sont des gens d'origines diverses, de Transylvanie ou de Bosnie, comme Saint Visarion. Ils
ont senti l'appel de Dieu et se sont consacrés, soit dans la vie monastique, soit dans celle de
simple croyant à la cause des roumains dans un monde où ils n'avaient aucun droit. Ils sont
devenus ambassadeurs et se sont rendus à Vienne pour réclamer des droits au nom des
roumains. Certains d'entre eux finiront dans la prison de triste mémoire à Kufstein. Donc les
saints de Transylvanie ne se sont pas préoccupés seulement de la vie religieuse, mais aussi de
la vie sociale. Ils ont demandé non seulement des droits religieux, mais aussi des droits civils »,
a souligné le l’évêque Ioan Casian.
À la fin de l'événement, les personnes présentes ont eu la joie de vénérer les reliques des Saints Martyrs
Brâncoveni, des Saints Hiérarques Andrei Șaguna et Grigorie Dascălul et de Saint Irodion de Lainici.
Loué soit Dieu pour tout !
Protos. Maxim Morariu

