40 de ani de vrednică slujire
Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena din Edmonton, AB, Canada,
sărbătorește în această primăvară, cu ocazia hramului, 40 de ani de la sfințirea
bisericii. Este o aniversare care ne oferă tuturor prilej de mulțumire adusă lui
Dumnezeu pentru istoria acestei parohii, pentru exemplul de credință statornică, de
misiune rodnică pe pământ canadian, de dăruire şi păstrare, din generație în
generație, a tradițiilor noastre românești.
Istoria acestei parohii este legată de cea a primilor imigranți români în
Alberta, ajunși în 1898 din Boianul Bucovinei. Locul unde s-au așezat a primit numele
satului natal, iar biserica ridicată a fost o copie a celei în care s-au rugat în pământul
Bucovinei. După 50 ani, urmașii lor au fondat parohia Sf. Împărați Constantin și
Elena din Edmonton. Dragostea de Dumnezeu, credința în Învierea Mântuitorului,
dorința de a transmite copiilor și nepoților valorile Ortodoxiei, au făcut ca în timp
parohia să se organizeze tot mai bine şi să crească.
De la construcția sălii sociale, încheiată în 1965, s-a trecut la ridicarea
bisericii. Cu multă jertfă s-a împlinit construcția locașului sfânt, căci Biserica lui
Hristos este zidită pe Jertfa Sa pe Cruce și continuă să dăinuie prin jertfa martirilor și
a credincioșilor. La hramul anului 1972, jertfa aceasta a fost răsplătită prin sfințirea
bisericii. Numele celor care au trudit au fost înscrise în rândul ctitorilor și așezate
alături de sfintele moaște în piciorul sfintei mese, pe care de-a pururi se va aduce
jertfa cea fără de sânge.
De-a lungul anilor, biserica a fost împodobită cu pictură, iar mai multe lucrări
au schimbat intrarea și aspectul general al bisericii.

Ceea ce au clădit ctitorii și binefăcătorii parohiei Sf. Împărați Constantin și
Elena din Edmonton se cuvine continuat. Dacă parohia se bucură de acest frumos
locaș de închinare, misiunea credincioșilor de astăzi este continuarea acestei slujiri
prin jertfă. Iar jertfa noastră, a creștinilor ortodocși ai secolului al XXI-lea, este
mărturisirea credinței noastre către copiii și nepoții noștri, către cei care au pierdut
credința, către cei care nu au avut-o niciodată, căci nu au avut mărturisitori de la
care să o învețe. Și numele noastre vor fi înscrise în rând cu cele ale ctitorilor dacă
continuăm misiunea lor. Și noi vom afla răspuns bun la judecată, înaintea lui Hristos
Domnul, dacă îl mărturisim de aici de pe pământ.
La acest ceas aniversar adresăm felicitări Părintelui paroh George Bazgan,
Consiliului parohial, Reuniunii doamnelor şi tuturor credincioşilor parohiei Sf.
Împărați Constantin și Elena din Edmonton!
Ne rugăm Mântuitorului Hristos să răsplătească dăruirea tuturor pentru
zidirea Bisericii Sale şi să îi lumineze pe drumul mântuirii.
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