† NICOLAE
Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale
Americii şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi
Preaiubitului cler, Cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini
din de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română a Canadei,
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei
GRAMATE MITROPOLITANE
Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
aşezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii şi vrednicii deosebite şi prin trimiterea Sfântului Duh peste
Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei
Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune de la Sfinţii Apostoli până astăzi,
pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi darurilor Sale de multe feluri, în treptele
rânduite, ca diaconi, preoţi şi episcopi.
Este binecunoscută prezența românilor ortodocși în Canada încă de la sfârșitul secolului al
XIX-lea, prezență evidentă prin întemeierea de parohii și construirea de biserici la începutul
secolului al XX-lea, în provinciile Saskatchewan, Alberta și Manitoba. Dacă la început parohiile
s-au aflat sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Moldovei, delegați ai preoților și credincioșilor
ortodocși români din Canada au fost prezenți la Detroit în zilele de 25-28 aprilie 1929 și au votat
înființarea Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din America și Canada. Alături de parohiile
din SUA, parohiile ortodoxe românești din Canada au trecut peste valurile istoriei sub păstorirea
jertfelnică a episcopilor Policarp Moruşca (1935–1939), Andrei Moldovanu (1950–1963) şi a
Arhiepiscopului Victorin Ursache (1966–2001).
Pentru a răspunde nevoilor românilor ortodocşi din această parte a lumii, constatând
distanţele mari şi cadrul legislativ diferit din Canada, pentru mai buna organizare a vieţii
bisericeşti a comunităţilor româneşti şi reprezentarea acestora în relaţia cu celelalte jurisdicţii din
Canada, Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi a considerat potrivit
reluarea discuțiilor începute în anii 1980 privind fondarea unei Episcopii a românilor ortodocși
din Canada și a unei Mitropolii a românilor ortodocși din cele două Americi. Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 25 februarie 2016, ne-a însărcinat cu demararea
procedurilor de înființare a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei și de modificare a titulaturii
Arhiepiscopiei, în vederea înființării Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.
Al 80-lea Congres al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, de la parohia
Învierea Domnului din Hamilton, Ontario, din 1-3 iulie 2016, a aprobat propunerea de a se înființa
Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, cu sediul la St. Hubert/Montreal, Canada. Într-o sesiune
specială, preoții și delegații parohiilor Arhiepiscopiei din Canada l-au nominalizat pe Preasfințitul
Părinte Ioan Casian Tunaru pentru slujirea de Episcop Eparhiot al noi înființatei Episcopii.
Luând în considerare toate acestea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
şedinţa sa de lucru din 28-29 octombrie 2016, prin hotărârea 9138, a aprobat înfiinţarea
Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei și alegerea Preasfințitului Părinte Ioan Casian Tunaru
pentru slujirea de Episcop Eparhiot al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei , purtând titulatura
de Episcop ortodox român al Canadei.

Născut la 20 februarie 1969 în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău, în familia preotului Ioan
și Mariana Tunaru, de tânăr a simţit chemarea pentru slujirea Bisericii şi pentru studiul teologiei.
A urmat cursurile Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu, absolvind în anul 1993. Între
1993-1995 petrece un timp de inițiere monahală în mânăstirea Sf. Ioan Botezătorul (Ierusalim) și
urmează cursuri de greacă veche la Institutul Pontifical Flagelazione (Ierusalim) și de limbă
franceză la Institutul de limbă şi cultură franceză Alliance francaise (Ierusalim). Între 1995-1998,
urmează cursurile Universităţii Pontificale Sf. Anselm de Canterbury (Roma) și a Institutului
Pontifical Oriental (Roma). La sfârşitul studiilor, la chemarea IPS Mitropolit Iosif al Europei
Occidentale şi Meridionale, vine la Paris, unde împlineşte funcţia de secretar administrativ până
în anul 2002. Pe data de 23 iunie, este hirotonit diacon, iar apoi, pe 24 iunie 2001, preot, pentru
ca pe 1 noiembrie 2001 să primească tunderea în monahism pe seama mãnăstirii Înălţarea Sfintei
Cruci (Malvialle, Franţa). Între anii 2002-2003, este preot paroh la parohia Sf. Iosif din
Bordeaux, iar din aprilie 2003 până în iunie 2006 este preot paroh la parohia Sf. Nicolae din New
York. La 2 martie 2006, la propunerea noastră, este ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în slujirea de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi
și hirotonit întru arhiereu pe data de 2 iulie 2006 în Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
din Chicago. De atunci și până astăzi şi-a desfăşurat activitatea pastoral-misionară în special în
parohiile româneşti de pe coasta de est a SUA şi Canadei.
Pe temeiul Sfintelor canoane, al prevederilor cuprinse în art. 133 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a art. 7 din Statutul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două
Americi, aducem la cunoştinţa tuturor această GRAMATĂ MITROPOLITANĂ prin care dăm alesului
episcop, Preasfinţitului Părinte IOAN CASIAN, împuternicirea canonică de păstorire ca Episcop al de
Dumnezeu păzitei Episcopii Ortodoxe Române a Canadei, drept mărturie că Preasfinţia Sa are dreptul şi
puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici și în conformitate cu Statutul Episcopiei
Ortodoxe Române a Canadei: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi şi preoţi, la toate bisericile din Episcopia
Preasfinţiei Sale, iar stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i
se cuvin ca ierarh spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii.
Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi
ascultare faţă de Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, precum şi faţă de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea desfășurată de peste 10 ani ca şi
Episcop Vicar, prin înființarea de noi parohii și așezăminte monahale; să arate iubire de neam și
grijă pentru păstrarea valorilor credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru învăţământul
religios, precum şi dragoste părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici,
făcându-se tuturor călăuză pentru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii
noastre străbune. Îndemnăm pe Preasfinţia Sa să lucreze pentru unitatea tuturor românilor ortodocși
din Canada și pentru o mărturie unică și vie a tuturor ortodocșilor din această țară.
Tuturor clericilor, monahilor şi dreptcredincioşilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a
Canadei le recomandăm cu dragoste părintească pe Preasfinţitul Părinte Episcop IOAN CASIAN drept
chiriarhul lor canonic, chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească,
arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare.
Încredinţăm pe Preasfinţitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei,
milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat –
Ocrotitorul României, precum şi rugăciunilor tuturor Sfinților ocrotitori ai parohiilor şi
mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.
Astfel, într-un cuget şi cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul
Duh, Treimea Cea deoființă şi nedespărţită. Amin !
Dată în reşedinţa Mitropolitană de la Chicago, la 1 mai, anul mântuirii 2017.
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Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi
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