Invitație la cel de-al doilea
Hram al Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Mc. Efrem cel Nou
Sâmbătă, 2 Mai 2020
TRANSMITERE ÎN DIRECT (ONLINE ONLY)
-Fără acces publicHristos a Înviat !
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți credincioși și credincioase,
Vă invităm să luați parte pe care virtuală la Sfânta Liturghie săvârșită cu ocazia celui deal doilea hram al Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Mc. Efrem cel Nou - Sâmbătă, 2
Mai, 2020.
Din păcate datorită reglementărilor necesare pentru combaterea epidemiei de coronavirus
nu există posibilitatea de a participa fizic în același număr ca înainte la această ocazie
binecuvântată. Cu ajutorul lui Dumnezeu Sfânta Liturghie va fi transmisă în direct on-line
Sâmbătă, 2 Mai 2020 între orele 10:00 am - 12:00 pm. Sunteți cu toții invitați să vă alăturați în
rugăciune fiecare din locurile unde vă găsiți prin intermediul link-ului pe care îl veți găsi pe
Website-ul
mănăstirii
Înălțarea
Sfintei
Crucii,
Mono
ON
(http://www.holycrossorthodoxmonastery.com) sau pe pagina de Facebook a Episcopiei Ortodoxe
Române a Canadei (https://www.facebook.com/episcopiaortodoxaromanacanada/). Vă invităm să
faceți cunoscut evenimentul credincioșilor, cunoscuților și prietenilor d-voastră.
Sărbătoarea Sf. Mc. Efrem cel Nou, ocrotitorul duhovnicesc al mănăstirii, ne oferă ocazia
să participăm pe cale virtuală la realitatea liturgică universală care ne cuprinde pe toți în rugăciune
și comuniune sufletească, sub ocrotirea Bunului Dumnezeu care rânduiește totul cu folos. Le
mulțumim tuturor celor care continuă să sprijine Mănăstirea Înălțarea Sfintei Crucii și Sf. Efrem
cel Nou prin rugăciune și faptă.
Dumnezeu, pentru rugăciunile și mijlocirile Sf. Mc. Efrem cel Nou, să binecuvinteze și să
ocrotească pe tot omul cu harul și cu iubirea Sa de oameni!
Cu arhierească binecuvântare și cu mulțumire întru Hristos Domnul,
+Ioan Casian
Episcopul Ortodox Român al Canadei
Saint-Hubert, 28 aprilie 2020
PS:
Cei care veți dori să fiți pomeniți cu această ocazie precum și în altele, sunteți invitați să
trimiteți
pomelnicele
(vii
și
adormiți)
la
adresa
de
email
a
mănăstiri: holycrossorthodoxmonastery@gmail.com. Orice donație, în acest scop, pe măsura
posibilităților, este binevenită.
Donațiile pentru a menține funcțional acest așezământ în aceste zile de încercare pot fi
făcute după cum urmează: e-transfer, PayPal sau prin check « Holy Cross Orthodox
Monastery » expediat pe adresa mănăstirii.

