
Duminica „Sfinților Români” la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec 

 

În duminica Sfinților Români, în prezența unui număr mare de credincioși, Preasfințitul Părinte 

Ioan Casian, cel dintâi Episcop Ortodox Român al Canadei a săvârșit Sfânta Liturghie la 

Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec, înconjurat 

de un sobor de preoți.  

În cadrul cuvântului de învățătură, Chiriarhul a vorbit despre importanța Sfinților Români și a 

contextului spiritual românesc în apariția, susținerea și dezvoltarea vieții de sfințenie pe 

meleagurile noastre. Ierarhul a spus: 

„Vedem că dacă, la Pogorârea Duhului Sfânt primim, ca Biserică, darul Duhului Sfânt care 

pătrunde natura noastră omenească cu puterea transfigurării, cea  de-a doua duminică, a 

tuturor Sfinților, ne arată cum darurile Duhului se răspândesc peste întreaga umanitate și ne 

ajută pe fiecare dintre noi ca, pe măsura credinței și a râvnei noastre, să devenim potențiali 

sfinți. Duminica Sfinților români este o duminică particulară pentru poporul nostru. Vedem în 

ultimii ani și ne bucură această inițiativă, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a scoate la lumină pe sfinții români. Prin 

ceea ce facem, recunoaștem ca Biserică ceea ce acești oameni au trăit prin dragoste, credință 

și nevoință. Ei înșiși, nevoindu-se pentru lucrarea lui Dumnezeu, făcând ascultare și având 

credință în Dumnezeu, au primit darul Duhului Sfânt care i-a făcut oameni sfinți”.  

La finalul evenimentului, Preasfinția Sa i-a premiat pe tinerii câștigători ai Galei Episcopiei 

Ortodoxe Române a Canadei (desfășurată la sfârșitul lunii mai a acestui an) din cadrul școlii 

duminicale a Catedralei. La eveniment, Catedrala a fost reprezentată în cadrul a patru secțiuni 

și a reușit să-și adjudece 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. 

Tinerii au primit din partea ierarhului diplome, dulciuri și cărți. De asemenea, a fost premiată 

doamna prof. dr. Corina Zosim, dirijoarea echipei de tineri care a câștigat marele premiu pentru 

interpretare. Preasfințitul Părinte Ioan Casian a acordat de asemenea diplome de merit domnului 

Cristian Geagiu, vice-președintele comitetului parohial, felicitându-l pentru activitatea intensă 

și susținută desfășurată aici și doamnei prof. Anca Coza, coordonatoarea școlii duminicale. 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

A consemnat, protos. dr. Maxim Morariu, 

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

 

 

 

 

 

 

 



Sunday of the "Romanian Saints" at the Episcopal Cathedral "Saint George the Great 

Martyr" in Saint-Hubert, Quebec 

 

On the Sunday of the Romanian Saints, in the presence of a large number of believers, His 

Grace Bishop Ioan Casian, the first Romanian Orthodox Bishop of Canada, celebrated the 

Divine Liturgy at the Episcopal Cathedral "Saint Great Martyr George" in Saint-Hubert, 

Quebec, surrounded by a group of priests. 

In his sermon, the hierach spoke about the importance of the Romanian Saints and the 

Romanian spiritual context in the emergence, support and development of the life of holiness 

in our lands. The hierarch said: 

“We see that if, at the Descent of the Holy Spirit, we receive, as a Church, the gift of the Holy 

Spirit that penetrates our human nature with the power of transfiguration, the second Sunday, 

of all Saints, shows us how the gifts of the Spirit spread over all mankind and help each one of 

us, according to our faith and zeal, to become potential saints. Romanian Saints' Sunday is a 

particular Sunday for our people. We see in recent years, and we rejoice in this initiative, of 

His Beatitude Patriarch Daniel and of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, to 

bring to light the Romanian saints. Through what we do, we recognize as the Church what these 

people have experienced through love, faith, and spiritual effort.  Committing themselves to the 

work of God, through obedience and faith in God, they received the gift of the Holy Spirit which 

made them holy persons.” 

At the end of the event, HG Bishop Ioan Casian awarded the young winners from the Sunday 

school of the Cathedral presents at the Gala of the Romanian Orthodox Diocese of Canada (held 

at the end of May this year). At the event, the Cathedral was represented in four sections and 

managed to win three first prizes and one third prize. Thus, in the “Saints - my friends” section, 

the first place was awarded to David Efrem Popa, in the “Little protopsalt” section the young 

Ciprian Neagu (who follows the psaltic music courses of the protopsalt Laurențiu Truță and is 

also prepared by Mrs. Corina Voiculeț), in the section “Unique project” the group of young 

people of the Cathedral, prepared by Mrs. Anca Coza and prof. Dr. Corina Zosim, and in the 

section “Prayer in my life”, Rafael and Luana Purcărea received the third place. The youth 

received diplomas, sweets and books from the hierarch. Also awarded was Prof. Dr. Corina 

Zosim, the director of the youth team that won the grand prize for interpretation. The hierarch 

also awarded diplomas of merit to Mr. Cristian Geagiu, vice-president of the parish council, 

congratulating him for the intense and sustained activity carried out here and to Mrs. Prof. Anca 

Coza, the coordinator of the Sunday school. Thank God for everything! 

 

Notes by protos. Dr. Maxim Morariu, 

Ecclesiarch of the Episcopal Cathedral "Saint George the Great Martyr" in Saint-Hubert 

 

 

 

 

 

 



Dimanche des "Saints Roumains" à la Cathédrale Épiscopale "Saint George" à Saint-

Hubert, Québec 

 

Le dimanche des saints roumains, en présence d'un grand nombre de croyants, Sa Grace 

l’évêque Ioan Casian, le premier évêque orthodoxe roumain du Canada, a célébré la Divine 

Liturgie à la cathédrale épiscopale « Saint Grand Martyr George » à Saint-Hubert, Québec, 

entouré d'un group des prêtres. 

Dans son sermon, l’hierarque a parlé de l'importance des saints roumains et du contexte spirituel 

roumain dans l'émergence, le soutien et le développement de la vie de sainteté sur nos terres. 

L’hiérarque dit : 

« Nous voyons que si, à la Descente du Saint-Esprit, nous recevons, en tant qu'Église, le don 

du Saint-Esprit qui pénètre notre nature humaine avec la force de la transfiguration, le 

deuxième dimanche, de tous les saints, nous montre comment les dons de l'Esprit se répandent 

à travers toute l'humanité et nous aident, chacun de nous, selon sa foi et son zèle, à devenir des 

saints potentiels. Le dimanche des saints roumains est un dimanche particulier pour notre 

peuple. Nous voyons ces dernières années et nous nous réjouissons de cette initiative, de Sa 

Béatitude le Patriarche Daniel et du Saint Synode de l'Église Orthodoxe Roumaine, de mettre 

en lumière les saints roumains. Par ce que nous faisons, nous reconnaissons en tant qu'Église 

ce que ces personnes ont vécu par l'amour, la foi et l’effort spirituel. Eux-mêmes, s'engageant 

dans l'œuvre de Dieu, par l'obéissance et la foi en Dieu, ont reçu le don du Saint-Esprit qui les 

a rendus saint(e)s. » 

À la fin de l'événement, l’évêque Ioan Casian a récompensé les jeunes de l'école du dimanche 

de la cathédrale, lauréats du Gala du Diocese Orthodoxe Roumain du Canada (qui s'est tenu fin 

mai de cette année). Lors de l'événement, la cathédrale était représentée dans quatre sections et 

a remporté trois premiers prix et un troisième prix. Ainsi, dans la section « Saints - mes amis », 

la première place a été attribuée à David Efrem Popa, dans la section « Le petit chantre d’eglise 

» au jeune Ciprian Neagu (qui suit les cours de musique psaltique du protopsalt Laurențiu Truță 

et est également préparé par Mme Corina Voiculeț), dans la section "Projet unique" au groupe 

de jeunes de la Cathédrale, préparé par Mme Anca Coza et le professeur Dr. Corina Zosim, et 

dans la section "La prière dans ma vie", Rafael et Luana Purcărea a reçu la troisième place. Les 

jeunes ont reçu des diplômes, des bonbons et des livres de la part de l’hiérarque. La professeure 

Corina Zosim, directrice de l'équipe de jeunes qui a remporté le grand prix d'interprétation, a 

également été récompensée. SG Mgr Ioan Casian a également remis des diplômes de mérite à 

M. Cristian Geagiu, vice-président du comité paroissial, le félicitant pour l'activité intense et 

soutenue menée ici et à Mme Prof. Anca Coza, coordinatrice de l’école du dimanche. Que Dieu 

soit louer pour tout ! 

Notes par le protos. Dr Maxime Morariu, 

Ecclésiarque de la cathédrale épiscopale "Saint Georges le Grand Martyr" à Saint-Hubert 

 

 



 
 

 



 


