
  

 

 

Ziua de 6 Noiembrie 2016 reprezinta un moment istoric! Este sarbatorirea a 100 de ani de existenta a  Parohiei 
Ortodoxe Române Învierea Domnului,  cand noi toti cei care venim si ne rugam in aceasta Biserica minunata, 
trebuie sa ne adunam si sa savirsim datoria morala de a cinsti si respecta prin rugaciune  pe inaintasii nostri 
care s-au straduit sa construiasca Biserica. Acest eveniment va incepe la ora 10:30 cu Sfanta Liturghie, urmata de 
festivitati ce vor avea loc la Liuna Station, Grand Central Ballroom,  un restaurant elegant, foarte aproape de 
biserica (Adresa: 360 James St N, Hamilton, ON L8L 1H5). 

In 6 Noiembrie sarbatorim si apreciem inaintasii dar si pe toti membrii parahiei noastre de astazi. Este un 
eveniment organizat pentru noi toti, pentru ca fiecare sa se bucure, sa fie special, sa simta ca apartine acestei 
comunitatii romanesti care este binecuvantata cu o mostenirea fara de pret de la inaintasi si care incepe un nou 
centenar al istoriei in Hamilton si imprejurimi. 

Toti suntem imigranti in Canada si impartasim aceleasi traditii, valori si cultura. Realitatea este ca la bine si la 
greu ne avem unii pe altii. In Biserica vorbim limba romana, simtim romaneste, ne plangem necazurile si ne 
sarbatorim bucuriile ! De aceea  este foarte important sa fim uniti la cele mai importante evenimente din viata 
comunitatii noastre ! 

Credinta, traditia si invatatura Bisericeasca ne indruma sa ne cinstim si respectam familia si parintii. Aceleasi 
principii si valori pe care le aplicam in familie, trebuie sa ne calauzeasca si in cazul familiei largite - Biserica 
noastra. La fel ca in familie, cand sarbatorim prin participare o aniversare sau orice alt eveniment - nunta, botez, 
este normal ca si in cazul sarbatorilor Bisericii sa ne purtam la fel si sa Il cinstim pe Tatal Ceresc cu ceea ce ne 
sta in putere si avem la indemana. Fiecare dintre noi are ocazia sa arate prin participarea personala la Banchetul 
Aniversar ca aceste valori si principii sunt prioritare! 

Intotdeauna va simtim  aproape, si la bine si la greu si avem incredere ca vom continua sa fim uniti sa ducem 
mai departe ceea ce au construit inaintasii nostri in cei 100 de ani. Dupa cum stiti am facut progrese uriase in 
acest an aniversar! Multi credinciosi au participat si au facut posibile prin munca lor aceste schimbari. Am avut 
multe bucurii din partea celor care au muncit si au donat anul acesta. Suntem recunoscatorii si mandri de efortul 
comun si de rezultatele de pana acum ! Haideti sa continuam in acelasi mod si sa incheiem anul aniversar cu o 
sarbatoare de succes la care sa participam cu totii ! « Unde-s multi puterea creste! » deci, numai uniti putem 
continua sa promovam valorile romanesti pe acest continent, numai uniti putem face lucruri trainice despre care 
se va vorbi multi ani! Haideti sa scriem istoria impreuna ! Acest eveniment este din suflet pentru suflet si va 
indemnam sa ascultati sufletul cand luati decizia legata de participarea dumneavoastra. 

Timpul pentru organizare este scurt, munca este complexa si dificila, dar poate fi usurata foarte mult prin 
confirmarea prompta a participarii dumneavoastra si procurarea cat mai rapida a biletelor pentru banchet pana in 
Oct 16, 2016. Costul unui bilet este de $90 pentru adult si $55 pentru copii sub 12 ani. Puteti procura bilete de 
la consilieri sau in biserica - la lumanari sau  printr-un email la adresa ioanacp60@gmail.com 

Daca nu ati facut-o inca, procurarea unui bilet reprezinta donatia dumneavoastra pentru o comunitate unita intr-un 
moment istoric al Bisericii Invierea Domnului Hamilton. Va asteptam cu multa dragoste ! 

Preoteasa Ioana Puscariu 


