
Copiii de la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, premiați la cea 

de-a doua ediție a Galei-Concurs a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei 

 

În perioada 28-29 mai, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian s-a desfășurat cea de-

a doua ediție a Galei-Concurs a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Evenimentul, devenit deja 

o tradiție pe aceste meleaguri a reunit tineri participanți din parohiile eparhiei, dar și tineri din 

România (de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, sub coordonarea Prof. 

Simona Himcinschi, Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, sub 

coordonarea Prof. Dr. Ionița Timiș precum și Târgoviște, sub coordonarea Prof. Maria Ceauș, dar 

și de la Botoșani sau Bârlad) și s-a constituit într-o adevărată formă de înainte-prăznuire a Zilei 

Internaționale a Copilului.  

Organizatorii manifestării au fost membrii Departamentului pentru Educație al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Canadei. Doamna Carmen Ognean, alături de grupul de coordonare a școlilor duminicale 

din parohiile românești de aici, respectiv profesorii: Minodora Grigorescu, Natalia Bivol, Anca 

Coza, Ileana Gavriș, Veronica Ciocan, Cristina Negrea, Traian Pârvu și Mihaela Ilade. Ei s-au 

dovedit, ca de fiecare dată, a fi la înălțime. Astfel, juriul format din părintele vicar administrativ 

George Bâzgan, doamna dr. Dana Bochiș, părintele Nicolae Codrea, părintele Emanuel Țencaliuc 

și părintele ieromonah Policarp Atenagoras, a avut o sarcină extrem de grea datorită conținutului 

aparte al tuturor materialelor pregătite de către participanți.  

În debutul manifestării, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a adresat un cuvânt de bun găsit deopotrivă 

participanților și organizatorilor și i-a îndemnat pe tineri să rămână alături de Biserică, singurul far 

cu adevărat călăuzitor în vremurile complicate pe care le trăim:  

„Lumea în care trăim e mult încercată dar, uniți în rugăciune vom simți că aparținem unei 

Biserici vii și lucrătoare devenind luminători în lume mai ales în aceste vremuri tulburi. 

Bucuria de a fi prezenți și activi în biserici va ajuta ca generația voastră să descopere și să 

mărturisească identitatea noastră culturală, ortodoxă și românească. Învățăturile Bisericii și 

comorile de gândire lăsate de Sfinții Părinți vă ajută să depășiți orice greutate 

insurmontabilă, vă arată că nu sunteți și nu suntem singuri sau izolați, ci mereu păziți de 

Hristos. De aceea să îl iubiți și să-l simțiți aproape pe Hristos ca pe un frate, prieten și părinte 

și astfel veți avea lumea toată lângă voi,” a subliniat chiriarhul român al Canadei.  

Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert a fost reprezentată la 

patru din cele patrusprezece secțiuni ale evenimentului. Participanții au reușit să obțină trei premii 

întâi și un premiu trei. Astfel, la secțiunea „Sfinții – prietenii mei”, locul întâi a fost acordat lui 

David Efrem Popa, la secțiunea „Micul protopsalt” tânărului Ciprian Neagu (care urmează cursurile 

de muzică psaltică ale protopsaltului Laurențiu Truță și este de asemenea pregătit de către doamna 

Corina Voiculeț), la secțiunea „Proiect unic” grupului de tineri ai Catedralei, pregătit de către 

doamna Anca Coza și prof. dr. Corina Zosim, iar la secțiunea „Rugăciunea în viața mea”, locul al 

treilea l-au primit Rafael și Luana Purcărea. Evenimentul a fost de asemenea pigmentat de câteva 

recitaluri ale lui Theo Coza din parohia noastră, care a interpretat cu multă măiestrie creații din 

opera unor clasici precum Johann Sebastian Bach.  
Dată fiind ținuta evenimentului, în cadrul căruia s-au reunit copii talentați și muncitori, dar și munca 

depusă de către coordonatorii școlii duminicale și de către copilași, nu putem decât să-i felicităm 

deopotrivă pe doamna Anca Coza, coordonatoarea școlii duminicale, doamna prof. dr. Corina Zosim, 

doamna Corina Voiculeț, dar și pe domnul Silviu Epure (care s-a ocupat de organizarea părții tehnice) 

și pe toți cei care au contribuit la pregătirea tinerilor și pe tinerii talentați care ne-au reprezentat cu cinste 

și cu care ne mândrim. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

A consemnat protos. dr. Maxim Morariu, 

Eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert 



 

 



 



 


