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PASTORALÃ  
LA PRAZNICUL NAȘTERII DOMNULUI 2017 

† IOAN CASIAN 
din mila lui Dumnezeu 

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei 
Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creştini, 
pace şi bucurie de la Hristos Domnul, 

iar de la noi arhierească binecuvântare. 
„Nu vă temeți.  

Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.  
Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” 

(Luca 2, 10 – 11) 
 

Preacuvioși și Preacucernici Pãrinți, 
Iubiți credincioși și credincioase, 

Cuvintele îngerului Domnului ‘nu vã temeți…iatã, vã binevestesc bucurie mare’ adresate 
pãstorilor de pe câmpurile Betleemului ne transmit astãzi aceeași bucurie și acum ca și atunci. Ele 
nu și-au pierdut nici puterea nici actualitatea pentru cã sunt cuvintele bucuriei veșnice care anunțã 
‘plinirea vremii’ (Galateni 4, 4). Nașterea Domnului este sãrbãtoarea bucuriei și speranței pentru 
cã omul vede fãgãduința lui Dumnezeu devenind realitate.  

Dar de ce aceastã fãgãduințã de mult timp așteptatã? Cartea Facerii (Facere 3, 6) ne 
prezintã momentul în care Adam și Eva, la sugestia șarpelui cad pradã ispitei îndepãrtându-se de 
Dumnezeu. Sf. Vasile cel Mare vorbește despre consecințele ispitei pentru care Hristos a trebuit 
sã se întrupeze: 

Înțelege cã Dumnezeu este în trup pentru aceste motive: pentru cã trupul care a fost blestemat 
avea nevoie sã fie sfințit, pentru cã trupul care a fost slãbit avea nevoie sã fie întãrit, pentru cã 
trupul care s-a înstrãinat de Dumnezeu trebuia readus la asemãnarea cu Dumnezeu, pentru cã 
trupul care a cãzut din rai trebuia readus în cer.1 

Rezultatul ispitei a însemnat pierderea sfințeniei dãruite de Dumnezeu omului, pãtrunderea 
slãbiciunii în firea omeneascã și pierderea firescului și comuniunii cu El. Omul se îndepãrteazã în 
felul acesta de Edenul dialogului și comuniunii cu Dumnezeu și se refugiazã în lumea umbrelor și 
elementelor inferioare. În aceastã perspectivã înțelegem mai bine de ce îngerul vorbește despre 
mare bucurie la Nașterea Domnului.  

Cu Nașterea Domnului se zãmislește, pentru toatã omenirea, o lume nouã. Viața e centratã în 
Dumnezeu, Pãrintele tuturor, nu în omul care divide și creeazã împãrțiri și dușmãnii … – spune 
Arhim. Vasile Vasilachi. Într-adevãr, cu El, omul și omenirea au o pãșire maiestuoasã pe o temelie 
nouã de viațã. …E o chemare universalã a întregii omeniri la o nouã și mare unitate, la unirea cu 
Unul și Același Dumnezeu.2 

Bucuria este datã de regãsirea speranței într-o lume nouã în care Dumnezeu redevine 
central vieții omului. Unitatea pierdutã odatã este redobânditã prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
Creatorul se înomenește ‘și se face nou-nãscut și prunc pentru ca tu sã devii omenește desãvârșit’ 

                                                
1 Sf. Vasile cel Mare. Despre post și sãrbãtori. St Vladimir’s Seminary Press: Yonkers, New York 2013, p 
30  
2 Întreita iubire de Dumnezeu, Bisericã și neam. Ed. Cuvântul Vieții: New York, p 223 



spune Sf. Ambrozie al Milanului.3 Blestemul, slãbiciunea, înstrãinarea, cãderea firii omenești sunt 
vindecate prin Întrupare. Firea omului își regãsește armonia inițialã, unitatea cu sine și cu 
Dumnezeu. Omul redescoperã bucuria Edenului pierdut, regãsește drumul interior cunoscut dintr-
un începuturi.  

Dar cum se face legãtura între actul istoric punctual și obiectiv al Întrupãrii Mântuitorului 
Hristos și integrarea personalã a acestui eveniment în viața fiecãruia dintre noi? Un rãspuns îl 
gãsim la arhimandritul Vasile:  

Nașterea din ieslea Betleemului … este punctul arhimedic pe care se sprijinã toatã opera divinã a 
mântuirii oamenilor. (…) Noi, oamenii, avem de-a pururea Betleemul cel veșnic printre noi, mai 
întâi cel din Țara Sfântã, ca prim act istoric, apoi prin veacuri Betleemul Bisericilor creștine din 
toatã lumea, în care Hristos se naște, oferindu-se prin Sfânta Euharistie, împãrtãșirea cu Sfântul 
Trup și Sfântul Sânge, nouã tuturor celor ce au primit mai întâi o naștere nouã ‘din apã și din duh.’ 
Și așa ca tot omul ce a intrat prin Botez în hotarele împãrãției lui Dumnezeu, primim și în sufletele 
noastre Nașterea Domnului, noi înșine fiind Betleemul în care vine pe lume Fiul lui Dumnezeu, sã 
aducã mântuirea.4   

Betleemul – adicã Hristos Dumnezeu - Omul – devine premisa Betleemului comunitar și a 
celui personal. Fiecare bisericã devine un Betleem istoric în care Hristos se sãlãșluiește prin 
Sfânta Euharistie. Mai apoi prin Botez credinciosul devine el însuși un Betleem primindu-l pe 
Hristos prin Sfintele Taine. 

Bucuria vestitã de îngeri în Betleemul istoric al nașterii lui Hristos, devine bucuria celui 
prelungit în timp prin Sfintele Biserici iar mai apoi al celui interior, personal în fiecare dintre cei ce 
cred. Prin Sfintele Taine evenimentele mântuitoare trãite de Hristos pentru noi - Nașterea, 
Botezul, Paștele, Înãlțarea și Pogorârea Duhului Sfânt – devin tot atâtea evenimente personale 
interioare izvorâtoare de har spre îndreptare și mântuire. Condiția necesarã a tuturor celorlalte 
este însã Nașterea Domnului Hristos:  

        O sãrbãtoare se apropie și este cea mai sfântã și minunatã dintre toate sãrbãtorile spune Sf. 
Ioan Gurã de Aur. Nu am greși sã o numim maicã a tuturor celorlalte zile sfinte… Este ziua nașterii 
lui Hristos dupã trup. Aceastã zi este izvorul și temelia sãrbãtorilor Botezului Domnului, a Sfintelor 
Paști, a Înãlțãrii și a Pogorârii Duhului Sfânt. Dacã Hristos nu s-ar fi nãscut dupã trup, nu s-ar fi 
botezat în momentul Bobotezei sau arãtãrii Lui; nici nu ar fi fost rãstignit adicã Paștele; nici nu ar fi 
trimis pe Duhul Sfânt adicã Cincizecimea. De aceea, așa cum râurile vin dintr-un singur izvor, la 
fel toate aceste sãrbãtori își au începuturile în nașterea lui Hristos.5  

Nașterea Domnului Hristos este în felul acesta începutul mântuirii noastre prin reînnoirea 
interioarã arãtatã de Fiul lui Dumnezeu. 

Iubiți credincioși,  

Anii 2016 și 2017 au însemnat pentru parohiile și misiunile românești din Canada o împlinire 
a unui gând de mai bine de trei decenii și o încununare a unei permanențe românești aici de mai 
mult de 125 de ani. Recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei de cãtre Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la sfârșitul lunii octombrie 2016, primul Congres al acestei noi 
                                                
3 Comentariu la Evanghelia de la Luca 2.41-42 
4 Întreita iubire p 246 - 247 
5 Despre necunoașterea lui Dumnezeu 6.23-24	  



eparhii și întronizarea primului sãu episcop la începutul lunii mai 2017 au însemnat o reașezare a 
misiunii și organizãrii comunitãților de aici într-un cadru nou mai adaptat exigențelor spirituale și 
culturale ale contextului canadian prin eficacitate și realism pastoral.  

Anul 2017 prin tematica sa - Anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești și Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul și al apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia 
Românã a creionat conținutul și substanța acestui cadru. Mãrturisirea credinței prin icoanã și prin 
exemplul vieții Patriarhului Justinian, Mitropolitului Valeriu Anania, Arhimandritului Vasile V. 
Vasilachi, Pãrintelui Adrian Fãgețeanu, Maicii Teodosia (Zorica Lațcu) și alții au readus în atenția 
tuturor dimensiunea personalã a Bisericii și nevoia implicãrii concrete în dinamica unei societãți 
care se îndepãrteazã din ce în ce mai mult de valorile creștine esențiale – familia, identitatea, 
educația etc. în ceea ce ele au mai bun și sfânt.  

Betleemul bucuriei timpurilor noastre este un eveniment comunitar și personal în același 
timp. Cei pomeniți mai sus ne aduc aminte de necesitatea unei Biserici mãrturisitoare alcãtuitã din 
oameni reînnoiți în Duhul Sfânt dupã chipul și asemãnarea lui Dumnezeu; de o Bisericã ce își 
asumã cu toatã responsabilitatea rolul de ferment spiritual care sã combatã indiferența, suferința 
și izolarea; de o Bisericã ce rãmâne ancoratã în valorile încercate ale tradiției ei milenare – 
dragostea, bunãtatea, ajutorul reciproc, atenția la cel în nevoie; de o Bisericã ce rãmâne vigilentã 
în a discerne în condițiile rapid schimbãtoare ale societãții contemporane calea cea mai potrivitã 
pentru a propovãdui cuvântul lui Dumnezeu și a hrãni cu harul Tainelor Lui omul în drumul sãu 
spre veșnicie.  

Traducerea în concret a acestor gânduri și speranțe înseamnã o mai temeinicã lucrare 
pastoralã printre credincioși pentru cunoașterea, înțelegerea și trãirea mai deplinã a propriei 
credințe creștin - ortodoxe, o mai mare deschidere cãtre lumea contemporanã cu provocãrile 
implicite ale ei, o atenție sporitã acordatã clerului și condițiilor lui materiale care afecteazã lucrarea 
pastoralã, o ameliorare a nivelului material și financiar al parohiilor și misiunilor noastre care sã 
permitã o lucrare mai atentã cu noua generație și o activitate caritativã sensibilã la nevoile 
imediate ale celor lipsiți. Toate aceastea nu se pot face altfel decât împreunã - cler și credincioși - 
printr-o credințã puternic ancoratã în experiența întâlnirii cu Dumnezeu și prin cunoașterea harului 
Sãu vindecãtor care sunt semnele bucuriei veșnice. 

 Cu ocazia sãrbãtorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei vã doresc bucurie, 
pace, binecuvântare și mântuire întru Domnul nostru Iisus Hristos.  

La Mulţi Ani! 
       Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu  

și doritor de tot binele ceresc, 
† IOAN CASIAN 

Saint-Hubert/Montreal 
 

PASTORAL LETTER  
FOR THE FEAST OF THE LORD’S NATIVITY 2017 

† IOAN CASIAN 
by the mercies of God 

Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Canada 
To our beloved clergy and Orthodox Christians, 

peace and joy from Christ the Lord, 
and from us hierarchical Blessings. 



Do not be afraid,  
for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all the people.  

For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.  
(Luke 2, 10 -11)  

 
Most Reverend Fathers, 

Beloved Faithful, 
The words of the angel of the Lord, ‘Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of 

great joy’ addressed to the shepherds on the fields of Bethlehem, give us today the same joy now 
and then. They did not loose neither power nor actuality because they are the words of eternal joy 
that announces the ‘fullness of time’ (Galatians 4, 4). The birth of the Lord is the celebration of joy 
and hope because man sees the promise of God becoming a reality. 

But why is this so long awaited? The Book of Genesis (Genesis 3, 6) presents us the 
moment when Adam and Eve, at the suggestion of the serpent, fall prey to temptation away from 
God. St. Basil the Great speaks of the consequences of the temptation for which Christ had to 
become incarnated: 

Realize that God is flesh for this reason: for the flesh that was cursed needed to be 
sanctified, the flesh that was weakened needed to be strengthened, the flesh that was alienated 
from God needed to be brought into affinity with Him, the flesh that had fallen in paradise needed 
to be led back into heaven.6 
The result of temptation was the loss of holiness given by God to man, the penetration of 
weakness into the human nature, and the loss of the natural communion with Him. Man thus 
departs from the Eden of dialogue and of the communion with God and escapes into the world of 
shadows and lower elements. In this perspective, we better understand why the angel speaks of 
great joy at the Nativity. 

With the Nativity of the Lord a new world is born for all mankind. Life is centered on God, 
the Fathers of All, not in the man who divides and creates separations and enmities between them 
- says Archimandrite Vasile Vasilachi. Indeed, with Him, man and mankind have a majestic 
walking on a new foundation of life. ... It is a universal calling of all mankind to a new and great 
unity, to union with One and the same God.7 
The joy is given by the regaining of hope in a new world in which God reverts to the center of 
man's life. The lost unity is regained by the incarnation of the Son of God. The Creator become 
human and ‘it is made newborn and babe so that you become a perfect human’ says St. Ambrose 
of Milan.8 The curse, the weakness, the estrangement, the fall of the human nature are healed 
through the Incarnation. The human nature regains its original harmony, unity with itself and with 
God. The man rediscovers the joy of the lost Eden, finds the familiar inner path known from a 
beginning. 

But how is made the link between the historical and objective act of the Incarnation of 
Christ the Savior and the personal integration of this event in the life of each one? We find an 
answer at archimandrite Vasile: 

The birth happened in Bethlehem’s manger ... is the Archimedean point on which all the 
divine work of salvation is built. (...) We, men, have the everlasting Bethlehem among us, first the 
one in the Holy Land, as the first historical act, then through the Bethlehem of the Christian 
Churches all over the world in which Christ is born, being offered in Holy Eucharist, the sharing of 
the Holy Body and the Holy Blood, to all those who first received a new birth ‘out of water and 

                                                
6 St. Basil the Great. On Fasting and Feasts. St Vladimir’s Seminary Press: Yonkers, New York 2013, p 30  
7 The threefold love for God, Church and people. Ed. Word of life: New York, p 223 
8 Commentary to the Gospel according to St. Luke 2.41 – 42  



spirit.’ And so as all the man who entered through Baptism within the frontiers of the kingdom of 
God, we also receive in the souls the birth of God, ourselves becoming a Bethlehem in which the 
Son of God comes into the world, to bring salvation.9 
    Bethlehem - that is, Christ God - Man - becomes the premise of community and personal 
Bethlehem. Each church becomes a historical Bethlehem in which Christ indwell through the Holy 
Eucharist. Then through Baptism the believer becomes himself a Bethlehem receiving Christ 
through the Holy Mysteries. 

The joy proclaimed by angels in the historical Bethlehem of the nativity of Christ becomes 
the joy of the one, which is prolonged in time in the Holy Churches, and then within, personally, in 
every one who believes. Through the Holy Sacraments Christ's saving events for us - Nativity, 
Baptism, Easter, Ascension and Descent of the Holy Spirit - are becoming personal events 
springing up grace for justification and salvation. The necessary condition of all others is the 
nativity of Christ: 

A celebration is coming and is the most holy and wonderful of all celebrations - says St. 
John Chrysostom. We are not wrong to call her mother of all other holy days ... It is the nativity of 
Christ according to the flesh. This day is the source and foundation of the feasts of the Lord - 
Baptism, Easter, Ascension and Descent of the Holy Spirit. If Christ was not born according to the 
flesh, he would not have been baptized at the time of His Epiphany; nor would He be crucified, 
that is, the Easter; nor would He have sent the Holy Spirit, namely Pentecost. Therefore, as the 
rivers come from one source, so all these feasts have their beginnings in the birth of Christ.10 
The birth of Christ is thus the beginning of our salvation through the inner renewal in the way 
shown by the Son of God. 
Beloved faithful, 

The years 2016 and 2017 meant for the Romanian parishes and missions in Canada a 
fulfillment of a dream for more than three decades and a crowning of Romanian permanence here 
for more than 125 years. The recognition of the Romanian Orthodox Diocese of Canada by the 
Holy Synod of the Romanian Orthodox Church at the end of October 2016, the first Congress of 
this new diocese and the enthronement of its first bishop in early May 2017 meant redefining the 
mission and the organization of the communities here in a new framework more suited to the 
spiritual and cultural demands of the Canadian context by efficaciousness and pastoral realism. 

The year 2017 through its theme - The homage year of icons and church painters and The 
commemorative anniversary of Justinian the Patriarch and the defenders of Orthodoxy during 
communism in the Romanian Patriarchate offered the content and substance of this framework. 
Confessing the faith through icon and through the living examples of Justinian the Patriarch, 
Metropolitan Valeriu Anania, Archimandrite Vasile Vasilachi, Fr. Adrian Făgeţeanu, Mother 
Teodosia (Zorica Latţcu) and others brought back the attention of all to the personal dimension of 
the Church and to the need for concrete involvement in the dynamics of a society that goes further 
away from the essential Christian values – family, identity, education, etc. in what they have better 
and holier. 

The joyful Bethlehem of our time is a community and personal event at the same time. 
Those above mentioned remind us of the need for a confessing Church made up of renewed 
people in the Holy Spirit according to the image and likeness of God; of a Church that takes full 
responsibility for the role of spiritual ferment to combat indifference, suffering and isolation; of a 
Church that remains anchored in its millenary values - love, kindness, mutual help, attention to the 
one in need; of a Church that remains vigilant in discerning, in the rapidly changing conditions of 

                                                
9 The threefold love, p 246 - 247 
10 On the incomprehensibility of God 6.23 - 24	  



contemporary society, the most appropriate way to preach the word of God and to feed the man 
journeying towards eternity with God’s Mysteries. 

The concrete translation of these thoughts and hopes into reality means a more thorough 
pastoral ministry among the faithful in order for them to know, understand and live more fully their 
own Christian-Orthodox faith, a greater openness to the contemporary world with its implicit 
challenges, an increased attention given to the clergy and its material conditions that affect the 
pastoral work, an improved material and financial level of our parishes and missions, which would 
allow for a more careful work with the younger generation and a charitable activity sensitive to the 
immediate needs of the needy. All this can only be done together - clergy and believers - through 
a faith firmly anchored in the experience of the encounter with God and through the knowledge of 
His merciful grace that are the signs of the eternal joy. 

On the occasion of the Nativity of the Lord, New Year and Epiphany, I wish you joy, peace, 
blessing and salvation in our Lord Jesus Christ. 
Many Years! 

       Your brother in prayer to God, 
desirous of every heavenly good, 

† IOAN CASIAN 
Saint-Hubert/Montreal 
 

              BOTEZURI                       

    
 Au pășit în comunitatea creștin-ortodoxă din parohia noastră copiii: 
EMMA-ELISABETH ZBARCEA, născută la 3 septrembrie 2016, având nasi pe 
Tom si Isabella Sadowski, 
MICHAEL-CHRISTIAN CRISTOI, născut la 28 septembrie 2016, având nasi pe 
Nicolae si Ioana Icală, 
EMA CAIMAC, născută la14 iulie 2014, având nasi pe Daniela si Pedrag 
Macakanja, 
ADRIANA-ROSE MUSTA, născută la 16 mai 2015, având nasi pe Stefan si 
Megan Gedja, 
LUCIUS-PARIS CORUNGA, născut la 24 mai 2017, având nasi Nicolae si Ioana Popescu. 
Tatăl ceresc să-i crească mari si sănătosi! 
 

 DECESE 
 
Părintele iconom stavrofor Ioan Jifcu a trecut la cele veșnice  
 
După o lungă, neîntreruptă și rodnică slujire de aproape 56 de ani în parohia Adormirea Maicii 
Domnului din Timmins (Ontario, Canada), slujitorul lui Dumnezeu și al oamenilor, Părintele Ioan 
Jifcu, s-a mutat la cele veșnice sâmbătă, 20 mai 2017, după câțiva ani de boală și suferință, 
mergând să slujească Sfânta Liturghie în Împărăția cea Cerească, împreună cu ceilalți slujitori ai 
lui Dumnezeu care au bineplăcut Lui. Marți seara și miercuri dimineața, 23 respectiv 24 mai, 
Biserica parohiei a devenit neîncăpătoare. Credincioșii prezenți în număr foarte mare au dat 



mărturie despre personalitatea deosebită a păstorului lor, Părintele 
Ioan Jifcu. Cei prezenți l-au petrecut pe părintele Ioan către 
Dumnezeu prin rugăciune și dragoste. Preasfințitul Părinte Ioan 
Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei a săvârșit marți 
seara slujba stâlpilor iar miercuri dimineața Sf. Liturghie 
arhierească, urmată de slujba înmormântării. Alături de Preasfinția 
Sa au slujit Ierom. Paisie Buhnilă, Pr. Viorel Țencaliuc, Pr. Petre 
Busuioc, Pr. Mihai Cristea și Pr. Vasile Aileni, veniți din parohiilor 
din zona Toronto. 
Părintele Iconom Stavrofor Ioan Jifcu, parohul bisericii Adormirea 
Maicii Domnului din Timmins  s-a născut în localitatea 
Vladimirovăț – Petrovasâla, din Banatul sârbesc, în fosta 
Iugoslavie, pe 15 ianuarie 1925  din părinții Petru și Maria Jifcu, 
buni români dar și buni creștini ortodocși.  A urmat școala primară 

în comuna natală, iar educația superioară a urmat-o la Colegiul din Vârșeț și la Academia 
Comercială din Belgrad și Viena. Din fragedă pruncie a învățat cântările bisericești și a fost nelipsit 
de la slujblele Bisericii și din strana cântăreților. 
În anul 1950 a imigrat în Canada unde s-a decis să dea curs unei mai vechi chemări lăuntrice și 
să se pregătească pentru preoție. Astfel, s-a înscris la Colegiul Ortodox Sfântul Andrei din 
Winnipeg, Manitoba, luându-și licența în teologie în anul 1956, sub îndrumarea Mitropolitului 
Ilarion Ohiensk, pe atunci decan. 
În 1961, tânărul Licențiat în Teologie, Ioan Jifcu, a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Andrei 
Moldovan, episcopul de la acea vreme. După hirotonie a slujit scurt timp în Parohia Sfântul 
Gheorghe din Regina, (Saskatchewan). În iarna anului 1961, la cererea enoriașilor Parohiei 
Adormirea Maicii Domnului din Timmins, rămași fără preot, Părintele Ioan Jifcu vine în această 
Parohie pentru slujbele sărbătorii Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei. 
Din 1962 până la trecerea la cele veșnice, Părintele Ioan a râmas fidel acestei comunități slujind 
cu timp și fără timp. Cu un profund simț al datoriei și plin de credință, Preotul Ioan Jifcu a fost un 
adevărat părinte duhovnicesc pentru toți, atent la fiecare suflet încredințat lui de către Bunul 
Dumnezeu. A slujit neîntrerupt, cu conștiinciozitate, la Parohia Adormirea Maicii Domnului din 
Timmins, din clipa în care i s-a încrednțat păstorirea ei și până în momentul trecerii sale la cele 
veșnice, fiind un părinte duhovnicesc, nu doar al românilor ortodocși stabiliți în aceste părți ale 
Canadei, ci și al credincioșilor ortodocși de alte naționalități.  De aceea, pentru a da tuturor 
posibilitatea de a înțelege slujbele și a se ruga împreună,  a folosit în Sfintele Slujbe mai multe 
limbi: română, engleză, sârbă și slavonă, fiind atent, în același timp, să păstreze neștirbite credința 
și datinile strămoșești. 
Părintele Ioan Jifcu a fost un bun gospodar, chivernisind cu grijă bunurile parohiei. Odată cu 
venirea sa în 1961 a constatat că nici biserica, nici sala parohială nu mai corespundeau cerințelor, 
deoarece deveniseră neîncăpătoare. Astfel, în 1962 biserica a fost mărită și împodobită cu trei 
turle în stil bizantin.  Resfințirea bisericii a avut loc în ziua de 1 Septembrie 1963, fiind oficiată de 
vrednicul întru pomenire Patriarh Teoctist, pe atunci Vicar Patriarhal.  În anul 1967 au fost 
reclădite din temelie, atât sala comunitară cât și casa parohială. 
Ca semn de prețuire, pentru activitatea sa rodnică și merite deosebite, Preafericitul întru pomenire 
Patriarh Iustinian Marina i-a acordat Preotului Ioan Jifcu rangul bisericesc de Iconom Stavrofor. 
Pe lângă activitatea pastorală, Părintele Ioan Jifcu s-a specializat și în educația copiilor cu 
deficiențe mentale. A fost, de asemenea, implicat în viața societății, fiind membru în mai multe 
organizații canadiene locale, dintre care: Consiliul Consultativ Canadian pentru Multiculturalism, 



de pe lângă Guvernul Federal din Ottawa, precum și în Consiliul Consultativ pentru 
Multiculturalism al Guvernului provinciei Ontario, în Toronto. A fost un susținător fervent al ideii 
unei Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei de la apariția acesteia, vis pe care l-a văzut împlinit. 
Veșnica lui pomenire!  
 
 
La 28 mai 2017 s-a mutat la Domnul MARIA ARNĂUTU, veche si dedicată membră a parohiei 
noastre. Slujba de înmormântare a avut loc la data 1 iunie la Friscolanti Funeral Chapel, biserica 
noastră si respectiv Woodland Cemetery. Vesnica ei pomenire! 
 

 
 
La 5 iunie 2017 a trecut la cele vesnice SILVIA SOS, la vârsta de 67 de ani. 
Serviciul funerar a avut loc la data de 7 iunie, la Friscolanti Funeral Chapel, 
biserica noastră si respectiv Woodland Cemetery. Dumnezeu să o odihnească în 
pace!  

 
 
La 9 iunie 2017 s-a mutat la Domnul AURICA IORDAN, bună credinciosă a 
parohiei noastre. Prohodirea a avut loc la data de 12 iunie la Friscolanti Funeral 
Chapel, biserica noastră si respectiv Woodland Cemetery. Cu sfintii odihneste 
Doamne, sufletul adormitei roabei Tale!  
 
 
La 16 septembrie 2017 a trecut la cele vesnice ANA DORDEA, veche si respectată membră a 
parohiei noastre. Serviciul funerar a avut loc la data de 19 septembrie, la Friscolanti Funeral 
Chapel, biserica noastră si respectiv Woodland Cemetery. Dumnezeu să o odihnească în pace! 
 
 

 
La 23 septembrie 2017 a trecut la Domnul GEORGE MUSTA, la vârsta de 65 de 
ani. Serviciul funerar a avut loc la data de 27 septembrie, la Friscolanti Funeral 
Chapel, biserica noastră si respectiv Woodland Cemetery. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!  
 

 
 

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor si părintele Lucian, 
urează tuturor Sărbători Fericite! 

Hristos Se naște, măriți-L! 
 

 
 

www.biserica.ca 


