Sărbătoarea bisericii şi comunităţii româneşti
„Înălţarea Domnului” din Montréal
Duminica Rusaliilor anului 2010 a fost pentru enoriaşii şi închinătorii Bisericii
Ortodoxe Române „Înălţarea Domnului” din Montréal un prilej de mare bucurie şi
înălţare sufletească. Într-o astfel de zi, însorită şi călduroasă, ca de vară deplină, s-au
serbat trei importante evenimente: aniversarea a 5 ani de fiinţare a Misiunii, sfinţirea
locaşului bisericii cu Sfântul şi Marele Mir şi hramul principal al bisericii.
Comunitatea a avut privilegiul prezenţei şi slujirii Prea Sfinţitului Episcop
Irineu, de la Centrul Eparhial „Vatra Românească”, însoţit de diaconul său Sebastian
Dumitraşcu.
În vechea şi modesta bisericuţă, împodobită sărbătoreşte, au slujit alături de
oaspeţi, preotul locului, Nicolae Stoleru şi preotul Cezar Vasiliu, parohul bisericii Sf.
Nicolae, din Montréal. Au împodobit cântarea stranei diaconii Cătălin Stoleru şi
Nicolae Marinescu, împreună cu teologul Petru-Bogdan Ion şi corul bisericii gazdă. S-au
alăturat, pe parcursul desfăşurării sărbătorii, preoţii români montrealezi Daniel
Ungureanu şi Ioan Cotrigăşanu.
Bine încadrate în programul liturgic al zilei praznicului s-au săvârşit, succesiv,
sfinţirea apei, procesiunea însemnării sfântului locaş, în interior şi exterior, cu Sfântul
şi Marele Mir, rugăciunile Vecerniei Rusaliilor iar la momentul rânduit tipiconal, P. S.
Episcop Irineu a săvârşit hirotonia întru diacon a unui tânăr teolog transilvănean.
Au onorat cu prezenţele lor marea sărbătoare, Excelenţa Sa Ioan-Bogdan Bucur,
Consulul României la Montreal şi reputatul sportiv-campion Lucian Bute, împreună cu
prietenii. Excelenţa Sa Elena Ştefoi, Ambasadorul României în Canada, a trimis un
mesaj protocolar de felicitare şi bune oficii.
P. S. Episcop Irineu a adresat credincioşilor prezenţi, la sfârşitul sfintei slujbe,
un cuvânt emoţionant, mulţumind lui Dumnezeu pentru marea purtare de grijă asupra
obştii româneşti ortodoxe „Înălţarea Domnului” şi a păstorului ei, la aniversarea a
cinci ani de existenţă, marcaţi de temeinice şi semnificative împliniri şi a apreciat
elogios pe toţi ostenitorii şi artizanii tuturor înfăptuirilor. A urat de asemeni întregii
obşti spor în continuare, spre tot lucrul cel bun, încununat de ridicarea, în perioada
următoare, a bisericii celei noi.
În cuvântul să preotul locului a mulţumit mai întâi tuturor participanţilor la
evenimente şi a împărtăşit apoi câteva gânduri şi convingeri ale sale cu prilejul
popasului sărbătoresc. Cu emoţie în glas a mărturisit că socoteşte proprietatea
dobândită de comunitate, cu biserică proaspăt sfinţită, un „petec de pământ
românesc”, străjuit de tricolor şi de troiţa tradiţională. A mulţumit apoi tuturor celor
care i-au acordat, neschimbat şi neclintit, încredere şi i-au stat în preajmă, numai
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ani de existenţă a Misiunii. De asemeni a accentuiat că este nevoie ca fiecare din cei
legaţi sufleteşte de această biserică în sărbătoare să aibă conştiinţa că, prin sprijinul
material şi moral acordat, înfăptuiesc lucrul lui Dumnezeu, din care cauză nici un
sacrificiu pentru ea nu poate fi socotit prea mare sau suficient. Împreună cu întreaga
obşte îşi doreşte o biserică nouă, aceasta presupunând însă dedicare, responsabilizare
şi jertfă. A mulţumit cu recunoştinţă tuturor ostenitorilor care au dat strălucire şi
solemnitate evenimentelor sărbătorite şi a încheiat exprimând năzuinţa ca la proxima
aniversare de cinci ani să poată întâmpina oaspeţi într-un sfânt locaş nou, din temelie.
Înaintea începerii propriu zise a bogatei agape praznicale, pictoriţa Ofelia
Armaşu, profesoara de Arte frumoase şi celelalte „dăscăliţe” ale Şcolii Duminicale
„Înălţarea Domnului” au încântat pe înaltul oaspete eparhial şi asistenţa cu
naturaleţea culorilor icoanelor pe sticlă, lucrate de copii în ultima vreme şi unite întro expoziţie şi deopotrivă cu candoarea şi farmecul recitărilor lor în limba română.
Preşedintele Misiunii, Mihai Bârsan, domnii consilieri,membrele Comitetului
Doamnelor şi mulţi alţi enoriaşi s-au implicat, cu bucurie şi dăruire, în organizarea
acestui memorabil buchet de evenimente comunitare. Astfel, familiile Hossu,
Fornade, Iftimie, Prigoreanu şi Dumitrache au fost sponsorii şi contributorii principali
ai mesei festive, în cinstea evenimentelor şi li se cuvine toată consideraţia şi
recunoştinţa. Binemeritate mulţumiri primesc şi neobositele gospodine în frunte cu
doamna preoteasă, care s-au străduit să aşeze pe mesele oaspeţilor, din curtea
bisericii, bucate alese şi delicioase.
În această zi de praznic şi popas aniversar toţi cei prezenţi au avut posibilitatea
să se încredinţeze că Aşezământul „Înălţarea Domnului” este sprijinit de o obşte
dinamică şi activă şi că propăşeşte vizibil şi viguros, în concertul largii comunităţi
ortodoxe româneşti din zona francofonă a Canadei.
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