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PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAȘTERII DOMNULUI 2019 

† IOAN CASIAN 
din mila lui Dumnezeu 

 
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei 

 
Iubitului cler şi dreptslăvitorilor creștini, 

pace și bucurie de la Hristos Domnul, 
iar de la noi, arhierească binecuvântare! 

 
„Și intrând în casă, au  văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui,  

și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând visteriile lor,  
I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă” (Matei 2, 11)  

 
Preacuvioși și Preacucernici Părinți, 

Iubiți credincioși și credincioase, 
 Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos ne prilejuiește o întâlnire și nu una oarecare. Este 
întâlnirea cu Cel ce a făcut toate, cu Cel pe care primii oameni – Adam și Eva – L-au văzut și L-au auzit în 
Rai, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acest eveniment ni-L descoperă ca pe Unul dintre noi pe Cel de Care omul 
se îndepărtase prin păcat.  

De ce a fost nevoie de întruparea Fiului lui Dumnezeu? 
„Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru comun și de oameni iubitor, - spune Sf. Atanasie cel Mare - 
Își ia trup și viețuiește ca un om între oameni și atrage simțurile tuturor oamenilor, pentru ca cei ce cugetau 
că Dumnezeu este în cele trupești să cunoască adevărul din faptele ce le lucrează Domnul prin trup și prin 
El să cugete la Tatăl.”1  

În urma căderii din ascultarea lui Dumnezeu, omul își întoarce puterile sale și mai ales cele ale 
cunoașterii spre seculum, spre cele exterioare și materiale. Întreaga viață a omului de după acest moment 
devine o luptă de recâștigare a cunoașterii autentice a lui Dumnezeu, a propriei persoane și a realității din 
jurul său, dar care îi scapă mereu. Mărturie stă întreaga tradiție a Vechiului și Noului Testament. Proorocul 
David spune: „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale 
mele” (Ps. 50, 11) iar Sf. Ap. Pavel rostește: „Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se 
împotriva legii minții mele, și făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (Romani 7, 
23). Firea omului și capacitățile sale de cunoaștere și alegere sunt slăbite și întunecate, acest lucru devenind 
evident în rezultatele alegerilor pe care omul le face și care îl duc la suferință. Mintea și cugetarea sunt 
înclinate mai mult spre materialitate și superficialitate decât spre cunoașterea adevărată a Creatorului și a 
rațiunilor autentice pe care Acesta le-a așezat în fiecare creatură, care îi definesc un fel de a fi adevărat și 
limpede. Omul se îndepărtează de dialogul simplu și sigur împărtășit cu Dumnezeu, izvor al cunoașterii 
autentice.  

De ce a fost necesară întruparea Fiului lui Dumnezeu și nu a altei Persoane a Sfintei Treimi pentru 
realizarea planului lui Dumnezeu? 
„Pricina aceasta – spune Sf. Atanasie cel Mare - a fost că nu era cu putință altuia să prefacă stricăciosul în 
nestricăcios decât numai Mântuitorul, Care a făcut și la început toate din cele ce nu sunt. De asemenea, că 
nu era cu putință altuia să rezidească în om chipul lui Dumnezeu, decât Chipul Tatălui. Și nu era cu putință 
altuia să facă, prin înviere, pe muritor nemuritor, decât Celui ce era însăși Viața, adică Domnul nostru 
Iisus Hristos. Și nu putea învăța despre Tatăl și surpa credința în idoli decât Cârmuitorul care a orânduit 
toate și e singur Fiul Unul-Născut și adevărat al Tatălui.”2   

 
1 Sf. Atanasie cel Mare. Cuvântul împotriva elinilor. Tratat despre Întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor. Ed. 
EIBMO: București 2010 (traducere, studiu introductiv și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae) p 161 
2	 Idem p 169 – 170	



Prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu oferă mai multe daruri care să remedieze starea de stricăciune 
a omului atins de păcat: (1) eliminarea stricăciunii ce se instaurase în natura umană, care devenise pentru 
om o a doua natură și de care acesta nu se putea elibera prin forțele proprii; (2) restaurarea în om a chipului 
lui Dumnezeu care constituie coloana vertebrală a identității lui originare de creatură a lui Dumnezeu; (3) 
Cel care a dat viață la început lumii și omului la prima creație era singurul care putea restabili viața cea 
adevărată prin această a doua creație. El care înviase din morți a treia zi era singurul care putea face aceasta 
din interiorul firii omenești; (4) Cel care sădise rațiunile tuturor creaturilor și omului, și deci, premisele 
cunoașterii autentice a lui Dumnezeu, a sinelui propriu uman și a lumii, El, Fiul lui Dumnezeu, era singurul 
îndreptățit să le redescopere omului în autenticitatea și integralitatea lor.  

Redescoperirea darului generozității autentice, care era rezultatul unei sănătăți interioare restabilite, 
nu putea fi făcută decât prin lucrarea Celui care ctitorise totul, aducând de la neființă la ființă toate, și care 
era Cuvântul și Fiului lui Dumnezeu și Arhitectul a toate.  

Așa cum vedem din textul evanghelic, întâlnirea celor trei magi cu Dumnezeu, provoacă o revărsare 
a inimii lor, manifestată prin generozitatea darurilor și prin respectul cuviincios pe care îl manifestă când îl 
întâlnesc pe Pruncul Iisus la ieslea Betleemului. Darurile oferite de magi devin expresia bucuriei întâlnirii 
cu Dumnezeu și confirmarea semnelor cerești.  

Cele trei daruri de – aur, tămâie și smirnă - oferite de magi, pe lângă însemnătatea lor materială, au 
și una spirituală, potrivit Sf. Grigorie cel Mare: „Trebuie înțeles ceva mai mult despre aur, tămâie și 
smirnă. Solomon mărturisește că aurul simbolizează înțelepciunea atunci când spune, ‘comori de preț se 
găsesc în casa celui înțelept’ (Prov. 21, 20). Psalmistul aduce mărturie acelei tămâi pe care rugăciunea o 
oferă lui Dumnezeu atunci când spune: ‘Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta’ (Ps. 140, 
2). Smirna arată nevoița trupurilor noastre, despre care Sfânta Biserică vorbește prin lucrătorii ei care se 
străduiesc până la moarte în numele lui Dumnezeu, ‘Și smirnă mi-a picat din mâini’ (Cânt. Cânt. 5, 5). Și 
așa îi oferim aur Împăratului Nou-născut dacă strălucim în ochii Lui cu strălucirea înțelepciunii de sus. De 
asemenea, îi oferim tămâie dacă aprindem pe altarul inimilor noastre gândurile minții noastre omenești 
prin căutarea sfântă a rugăciunii de către noi, astfel încât să răspândim înaintea lui Dumnezeu un miros 
dulce prin dorința noastră cerească. Și noi îi oferim smirnă dacă murim patimilor trupurilor noastre prin 
lepădarea de sine a noastră.”3 
Sf. Grigorie ne arată aici că cele trei daruri - aurul, tămâia și smirna - sunt expresii ale generozității dar în 
același timp semnifică mult mai mult; ele reprezintă realitatea nouă a transformării profunde care se 
întâmplă în omul restaurat și reînnoit după experiența întâlnirii cu Dumnezeu și după experimentarea 
purtării de grijă și îndrumării Lui către această întâlnire. Omul, după Sf. Grigorie, este restaurat în 
deplinătatea puterilor lui în această întâlnire cu Dumnezeu. Prima putere restaurată, semnificată de aur, este 
înțelepciunea care îl percepe pe Dumnezeu și lucrarea Lui în toate așa cum este. Omul își redobândește 
raționalitatea firească sădită de Creator în el și în fiecare lucru la creație. O a doua putere restaurată, 
semnificată prin tămâie, este cea a rugăciunii care dă omului aripi. Omul îl cunoaște pe Dumnezeu prin 
rugăciune. Rugăciunea îl înaripează pe om și îl așează pe drumul urcușului către Izvorul vieții. Și în cele din 
urmă, a treia putere restaurată, semnificată prin smirnă, o reprezintă fapta, efortul ascetic de despătimire, de 
curățire sau supunere a patimilor care rup armonia unitară a întregului firii umane. În felul acesta persoana 
umană în întregimea puterilor ei interioare și exterioare se dăruiește lui Dumnezeu. Mai întâi, înțelepciunea 
umană începe să fie inundată de lumina necreată și de harul Duhului Sfânt. Pe altarul inimilor noastre, prin 
rugăciune, oferim lui Dumnezeu gândurile noastre ca dar de jertfă și de curăție pentru a putea primi 
preaplinul vieții dumnezeiești. Și în cele din urmă, ne avântăm la faptă, adică la nevoința ascetică a luptei 
împotriva sinelui propriu prin virtuți pentru a lăsa prin ele loc lui Dumnezeu.  

Înțeles în această perspectivă, simțământul generozității pe care îl vedem la cei trei magi nu este 
altceva decât mișcarea spontană pe care Dumnezeu a așezat-o în firea profundă a omului și care este 

 
3	Sf. Grigorie cel mare. Patruzeci de omilii (Omilia 8) în Manlio Simonetti (ed). Ancient Christian Commentary on Scripture (I a 
/ Matthew 1 - 13). Ed. InterVarsity Press: Downers Grove, Illinois (USA), p 28 Coll. 2.   	



reflectarea imanentă a mișcării transcendente de generozitate și dăruire a Persoanelor Sfintei Treimi care 
înseamnă dragoste. 
„Aducând jertfa virtuților, sau a deschiderii noastre în Biserică, spre Dumnezeu cel infinit, - spune 
Părintele Dumitru Stăniloae - …, realizăm prin aceasta în concret unitatea de corp extins a lui Hristos în 
care se mișcă iubirea nesfârșită a Persoanelor Sfintei Treimi, unitate căreia Cuvântul i-a pus începutul prin 
întrupare. Virtuțile sunt formele și gradele deschiderii noastre fără sfârșit spre Tatăl și spre semenii noștri 
prin iubire, în Hristos, întrucât în Hristos s-a făcut și rămâne veșnic această deschidere.”4 

Prin lucrarea virtuților omul deschis către Creator devine templu sau Biserică în care locuiește 
Dumnezeu și harul Său mântuitor. Umanitatea devine, prin virtuți, un trup extins al lui Hristos în comuniune 
cu Sfânta Treime. Omul îi oferă lui Dumnezeu toate darurile sale exterioare și interioare, dăruindu-se el 
însuși în totalitate. Cea mai mare virtute, însă, este dăruirea de sine prin care omul întrupează și exprimă 
vocația sa cea mai autentică și intimă, adică dragostea umană, expresie a celei treimice. Aceasta înseamnă a 
fi Biserică a Dumnezeului Celui adevărat. Aceasta înseamnă a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. 
Aceasta aduce totul la unitate, atât din punct de vedere personal, cât și comunitar. Aceasta exprimă cel mai 
bine taina unității și iubirii divine în umanitatea îmbisericită, îndreptată spre noua frământătură, 
caracterizată de comuniunea cu Dumnezeu. 
 „Acum Dumnezeu este cu noi toți - spune arhimandritul Vasile Vasilachi - împărtășind cu fiecare viața Sa, 
adevărul și harul Său pentru fericirea noastră veșnică! Ești tu cu Dumnezeu? Ești, în această perioadă de 
Crăciun, un nou Betleem care să-l primești în inima ta pe Iisus Hristos? Cu El este posibil să creăm un om 
nou, o nouă familie, o societate nouă și o nouă eră! Acesta va fi cel mai bun dar, Primul, pentru fiecare 
dintre noi, având în inimile noastre pe Iisus Hristos pentru veșnicie. Crăciun fericit!”5  

 
Dragi creștini, 

 Anul 2019, consacrat Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, reprezentanților de seamă 
ai satului românesc – preoți, învățători și primari gospodari - precum și traducătorilor de cărți bisericești, ne 
aduce aminte de exemplul magilor. Toți cei menționați mai sus și mulți alții și-au pus în slujba lui 
Dumnezeu și a semenilor darurile lor personale, contribuind prin ele, pe măsura harului lui Dumnezeu 
dăruit lor, la lucrarea Bisericii și comunităților cărora le-au slujit. În timpuri mai bune sau de restriște au 
știut să împartă această bucurie a darului recunoștinței către Dumnezeu și către aproapele.  
 Am contemplat în acest an frumusețea, limpezimea și bogăția generoasă a culturii simple, dar nobile, 
a țăranului român care a știut să transfigureze cotidianul vieții sale, adică satul românesc, într-o grădină a 
Raiului, avându-l pe Hristos, pomul vieții, prin Biserică, prezent în mijlocul lui. Prin participarea, duminică 
de duminică la sfintele slujbe, țăranul român și-a călăuzit simțurile prin Biserică către Dumnezeu, știind că 
aceasta este cea mai firească și normală cale de a se întoarce în duhul Raiului, adică la înțelegerea rațiunilor 
dumnezeiești care stau la baza fiecărei creaturi sau lucru făcut de Dumnezeu și prin aceasta să ajungă să 
trăiască prezența lui Dumnezeu limpede, simplu și așezat.  

Să urmăm și noi exemplul acestor predecesori ai noștri – magi, preoți, învățători, primari gospodari, 
traducători ș.a. - și să punem darurile noastre în slujba lui Dumnezeu, Bisericii și aproapelui pentru a reclădi 
o lume după frumusețea, bunătatea și adevărul gândit din veșnicie de Dumnezeu.  

Cu ocazia sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, vă doresc cele mai alese 
gânduri de binecuvântare, sănătate și spor în cele duhovnicești întru Domnul Iisus Hristos.  

La Mulți Ani!  
Al vostru frate întru rugăciune către Hristos Domnul,  

Cel născut în ieslea Betleemului, 
† IOAN CASIAN 

Saint-Hubert/Montreal, Praznicul Nașterii Domnului, 2019 
 

4	Teologia Dogmaticã Ortodoxã. (vol 2) Ed. EIBMBOR, București 2003, p 231	
5 Nașterea lui Iisus Hristos, p 63 - 64 în Măreția lui Dumnezeu. Colecția teologică ‘Cuvântul vieții’: New York, 1991 (în engleză) 



PASTORAL LETTER  
AT THE FEAST OF THE LORD’S NATIVITY, 2019 

 
† 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. 

 
“And when they were come into the house, they saw the young Child with Mary His mother, 

 and fell down and worshipped Him; and when they had opened their treasures,  
they presented gifts to Him: gold and incense and myrrh.”  

(Matthew 2, 11). 
 

Most Reverend Fathers, 
Beloved Faithful, 

The feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ gives us the opportunity for an encounter, but not 
any encounter. It is the encounter with the One who created everything, the One Whom the first people - 
Adam and Eve - saw and heard in Paradise, the Word of God. This event reveals to us Him who become 
one of us and from Whom man drifted away through sin.  

Why was the incarnation of the Son of God necessary? 
“The Word of God, our common Savior and lover of mankind - says St. Athanasius the Great - takes flesh 
and lives as a man among men and attracts the senses of all people, as those who thought that God was in 
the physical things, to know the truth from the deeds which the Lord works in the body, and through Him, to 
think of the Father.”6 

After failing to be obedient to God, man turns his powers, and especially those of knowledge, to the 
saeculum, to the outer and material things. Since that moment the whole life of man becomes a struggle to 
regain the authentic knowledge of God, of his own person and of the reality surrounding him, but which 
always escapes him. The whole tradition of the Old and New Testaments stands as a testimony. Prophet 
David says, “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me” (Ps. 51:10), and St. 
Paul says: “But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into 
captivity to the law of sin which is in my members” (Romans 7:23). The nature of man and his capacities of 
knowledge and choice are weakened and darkened, this thing becoming evident in the choices he makes, 
and which result in suffering. The mind and the thinking are more inclined towards materiality and 
superficiality than to the true knowledge of the Creator and to the authentic reasons He has placed in each 
creature and which define a true and clear way of being. Man drifts away from a simple and sure dialogue 
with God, the source of authentic knowledge. 

Why was it necessary for the Son of God, and not another Person of the Holy Trinity, to take flesh 
and carry out God's plan?  
“The reason for this - says St. Athanasius the Great - was that it was not possible for anyone else, but the 
Savior alone, to transform the corruptible into incorruptible, Who, in the beginning made all those that 
were not. Also, it was not possible for another person to restore in man the image of God, except the Image 
of the Father Himself. And it was not possible for another person to turn, through the Resurrection, the 
mortal into immortal, except the One who was the Life itself, that is, our Lord Jesus Christ. And nobody 
could teach about the Father and would be able to destroy the belief in idols, except the Lord who set up 
everything and is the only-begotten Son of the Father.”7 

 
6	St. Athanasius the Great. Against Greeks. Treatise on the Incarnation of the Word. Three treatises against Arians. Ed. EIBMO: 
Bucharest 2010 (translation, introduction and notes Prof. Dr. Dumitru Stăniloae) p 161	
7	Idem p 169 – 170	



God seeks to offer more gifts through the incarnation of His Son in order to remedy the corruption of 
man touched by sin: (1) the elimination of evil that had been established in human nature, and had become 
man’s second nature and from which he could not liberate himself by his own forces; (2) the restoration in 
man of the image of God that constitutes the backbone of his original identity as a creature of God; (3) He 
who, in the beginning (at the first creation), brought into the existence the world and man, was the only One 
who could restore the true life in this, the second creation. He who had risen from the dead on the third day 
was the only One who could do this from within the human nature; (4) He who had planted the reasons of 
all things, including man and, therefore, the premises of authentic knowledge of God, of the human self and 
of the world, He, the Son of God, was the only one who was able to reveal them to man in their authenticity 
and completeness. 

The rediscovery of the gift of authentic generosity, the result of a restored inner health, could only 
be done through the work of the One who had created everything, bringing everything out of nothing, and 
who was the Word and Son of God and the Architect of everything.  

As we see from the biblical text, the encounter of the three magi with God causes a pouring out of 
their heart manifested by the generosity of the gifts and by the pious respect shown when they met the child 
Jesus at the manger of Bethlehem. The gifts offered by the magi become the expression of their joy of 
meeting the Lord and the confirmation of the heavenly signs. The three gifts - gold, incense and myrrh - in 
addition to their material value, have also a spiritual significance, according to St. Gregory the Great: 
“There is something more that must be understood about gold, incense and myrrh. Solomon testifies that 
gold symbolizes wisdom when he says, ‘a pleasing treasure lies in the mouth of the wise’ (Prov. 21:20). The 
psalmist bears witness to that incense which prayer offers to God when he says, ‘Let my prayer ascend as 
incense in your sight’ (Ps. 140:2). The myrrh indicates the mortification of our bodies, of which the holy 
Church speaks through its workers who strive even unto death on behalf of God, ‘My hands dripped with 
myrrh’ (Song 5:5). And so, do we offer gold to the newborn king if we shine in his sight with the brightness 
of the wisdom from high. We too offer Him incense if we enkindle on the altar of our hearts the thoughts of 
our human minds by our holy pursuit of prayer, so as to spread a sweet fragrance to God by our heavenly 
desire. We also offer Him myrrh if we mortify the vices of our bodies by our self-denial.”8  
St. Gregory tells us that the three gifts - gold, incense and myrrh – are the expressions of generosity but, at 
the same time, they mean much more; they represent the new reality of a profound transformation that’s 
taking place in the restored and renewed man after the experience of meeting the Lord and after 
experiencing His providence and guidance toward this encounter with Him. According to St. Gregory, man 
is restored to the fullness of his powers in this encounter with God. The first restored power, signified by 
gold, is the wisdom that begins to perceive God and His work in everything as He is. Man regains the 
natural rationality which the Creator had placed in him and in everything at the time of creation. The second 
restored power, signified by the incense, is that of prayer that gives man his wings. Man knows God 
through prayer. Prayer lifts the man up and sets him on the path of ascent to the source of life. And finally, 
the third restored power, signified by the myrrh, is represented by the deed, the ascetic effort of purification, 
of cleansing or subduing the passions that break the unitary harmony of the whole human being. This way, 
the human person offers itself to God in the fullness of its inner and outer powers. First, the human wisdom 
begins to be flooded by the uncreated light and by the grace of the Holy Spirit. On the altar of our hearts, 
through prayer, we offer to God our thoughts as an offering of sacrifice and purification so that we can 
receive the fullness of the divine life. And in the end, we advance towards acting, that is, the ascetic effort 
of fighting against one's selfishness through virtues, making through them room for God. 

Understood in this perspective, the sentiment of generosity that we see in the three magi is nothing 
but the spontaneous movement that God has placed in the very nature of man and which is the immanent 
reflection of the transcendent movement of generosity and dedication of the Persons of Holy Trinity, which 
means love. 

 
8 St. Gregory the Great. Forty Gospel Homilies (PL 76: 1113; CS 123:58-59 - Homily 8) in Manlio Simonetti (ed). Ancient 
Christian Commentary on Scripture (I a / Matthew 1 - 13). Ed. InterVarsity Press: Downers Grove, Illinois (USA) p 28 Coll. 2.    



”By offering the sacrifice of virtues, or of our openness in the Church to the infinite God - says Father 
Dumitru Staniloae, - we achieve the extended unity of Christ’s body in which the infinite love of the Persons 
of the Holy Trinity moves, unity whose beginning was set by the Word through the incarnation. The virtues 
are the forms and degrees of our unending openness to the Father and to our fellow human beings through 
love in Christ, for in Christ this opening has been made and remains forever.”9 

By the work of the virtues, the person open to the Creator, becomes a temple or a church in which 
God and His saving grace dwell. Through virtues, humanity becomes an extended body of Christ in 
communion with the Holy Trinity. Man offers to God all his outer and inner gifts as a total offering. The 
greatest virtue, however, is the self-giving by which man embodies and expresses his most authentic and 
intimate vocation, that is, the human love, the expression of the trinitarian love. This means to be a church 
of the true God. This means to be in the image and likeness of God. This brings everything into unity, both 
from a personal and community point of view. It best expresses the mystery of divine unity and love in the 
churched humanity, directed toward the new leaven, characterised by the communion with God. 
“God is now with all of us - says the Archimandrite Vasile Vasilachi - sharing with everybody His life, His 
truth and His grace for our eternal happiness! Are you with God? Are you, during this Christmas season, a 
new Bethlehem to receive Jesus Christ in your heart? With Him is possible to create a new man, a new 
family, a new society and a new era! This will be the best gift, the First One, for each of us, having Jesus 
Christ in our hearts for eternity. Merry Christmas!”10 
 

Beloved Christians, 
The year 2019, dedicated to the Patriarchs Nicodim Munteanu and Iustin Moisescu, to the 

distinguished representatives of the Romanian village - priests, teachers and diligent mayors - as well as to 
the Church book translators, reminds us of the example of the magi. All of the aforementioned and many 
others have put their personal gifts in the service of God and of their fellow men, contributing through them, 
according to the measure of grace of God bestowed upon them, to the work of the Church and the 
communities which they have served. In better or more difficult times, they knew how to share the gift of 
gratitude toward God and the neighbor. 

We also contemplated this year the beauty, the clarity and the generous richness of the simple but 
noble culture of the Romanian peasant who knew how to transfigure his daily life within the Romanian 
village, into a paradisiac garden, having Christ, the tree of life, through the Church, present in the middle of 
it. Through his participation in the Sunday holy services, the Romanian peasant guided his senses through 
the Church towards God, knowing that this is the most natural and normal way to return to the spirit of 
Paradise, that is to understand the divine reasons that underlie every creature or thing created by God and 
through this to come to live the presence of God in a clear, simple and wise way.  

Let us also follow the example of our predecessors – magi, priests, teachers, diligent mayors, Church 
book translators and so on - and let us put our gifts in the service of God, of the Church and of our 
neighbors, in order to rebuild a world according to the beauty, the kindness and the truth thought from 
eternity by God. 

On the occasion of the feasts of the Lord’s Nativity, the New Year and the Epiphany, I extend to you 
my most sincere blessing and wishes for good health and spiritual achievements in our Lord Jesus Christ! 

 
Merry Christmas and Happy New Year! 

 
Your brother in prayer to Christ the Lord,  

the One born in the cave of Bethlehem, 
† IOAN CASIAN 

Saint-Hubert/Montreal, Feast of the Lord’s Nativity, 2019 
 

 
9 Orthodox Dogmatic Theology. (vol 2) Ed. EIBMBOR, Bucharest 2003, p 231 
10 The Nativity of Jesus Christ, p 63 – 64 in The Supremacy of God. Theological Collection ‘Word of Life’: New York, 1991 



              BOTEZURI                       
 
 Au pășit în comunitatea creștin-ortodoxă din parohia noastră copiii: 
DANIEL și DAVID RUSU, născuți la 14 aprilie 2019, având nași pe Costel și Paula 
Lipianu, Dzmitry și Oana Mitsuk, Adriana Rusnac și Dan Septimiu, 
DANI AGIC, născut la 5 august 2018, având nașă pe Adelina Cîrciumaru, 
KARLA-VICTORIA MARCHIDAN, născută la 26 aprilie 2019, având nași pe 
Gabriel, Alexandra și Vasilica Pîrvulescu, 
LUCAS-MARIUS RADU, născut la 4 martie 2019, nași Cristian și Krystal Boiangiu, 
NATALIE NIKONOV, născută la 29 martie 2019, nași Răzvan și Cristina Simionescu 
Tatăl Ceresc Să-i crească mari si sănătosi! 
 
 

PROGRAMUL DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU 

	

 Miercuri	25	Decembrie	–	Nașterea	Domnului		
9:30	–	Utrenia,	Sf.	Liturghie	de	Crăciun,	Colinde 

	Vineri	27	Decembrie	–Sf.	Ştefan	-	9.30	–	Acatist	

 Miercuri	1	Ianuarie	–	Anul	Nou,	Sf.	Vasile		

9.30	–	Acatist,	Sfânta	Liturghie	

 Luni	6	Ianuarie	–	Boboteaza 

10.30	–	Sfânta	Liturghie,	Sfinţirea	Apei		

 Marți	7	Ianuarie	–	Sf.	Ioan - 10.30	–	Acatist,	Sfânta	Liturghie	

IVncepând	din	7	Ianuarie,	Sfinţirea	Caselor	la	ın̂ceput	de	an	nou! 

Părintele Lucian - 289 327 3940 

Vă dorim un Crăciun binecuvântat și un An Nou cu sănătate și împliniri! 

 


