
BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ “SF. PARASCHEVA” TORINO 
SCURTE DATE ISTORICE 

 
 La Torino în via Cottolengo, nr. 26, într-o largã curte, umbritã de 
coroana unor tei giganþi, într-o frumoasã bisericã, proprietatea Operei 
Pia Barolo, îºi desfãºoarã viaþa pastoralã, religioasã ºi culturalã 
Comunitatea româneascã, alcãtuitã din români ºi italoromâni de 
credinþã creºtinã ortodoxã, residenþi în Torino ºi  împrejurimi. 
 Aceastã Comunitate de creºtini ortodoxi începe mai întâi ca filialã 
a Parohiei române ortodoxe din Milano, sub îngrijirea duhovniceascã a 
primului preot român ortodox misionar în Italia Pr.Prof.Traian Valdman. 

 La începutul anilor 1978, era vizitatã lunar de Parintele Traian, 
însoþit de tânãrul  diacon Gheorghe Vasilescu, aflat la Milano in acea 
vreme, cu o bursa de studiu, la Universitatea Sacro Cuore, pe langã 
Departamentul de ªtiinte religioase.  

Credincioºii din Torino, adreseazã o cerere Prea Fericitului Parinte 
Patriarh Justin Moisescu, cu dorinþa de a avea asistenþã 
duhovniceascã continuã, cerând un preot permanent pentru ei.  

Se primeºte rãspunsul pozitiv, fiind numit ca slujitor al acestei 
mici comunitãþi Pãrintele diacon Gheorghe Vasilescu, fiind hirotonit 
preot în data 09 iunie 1979, de cãtre Prea Sfinþitul Episcop Lucian 
Fãgãrãºeanu, din Paris, în mijlocul credincioºilor, în biserica San 
Michele Arcangelo, a Comunitãþii italo-albanese, oferitã cu frãþeascã 
bunãvoinþã de P.C.Paroh Giovanni Bugliari, în dificila perioadã de 
început.  

Aceastã bisericã va fi sediul provizoriu ºi punctul de referinþã 
duhovniceascã obişnuit de întâlnire frãþeascã duminicalã la Sfânta 
Liturghie.  (A se vedea fotografiile la hirotonie) 
 Necesitatea de a avea un lãcaº de cult în folosinþã exclusivã, este 
evidentã ºi luatã în consideraþie de Comisiunea ecumenicã piemontezã 
ºi prezentatã curiei diocezane din Torino, de cãtre distinsul profesor, 
Monsignorul Giuseppe Ghiberti, prieten sincer, devotat ºi valoros al 
românilor.  
 De acum, românii ortodoxi au “biserica noastrã”, în comodat, prin 
decretul diocezan, semnat de Cardinalul Anastasio Ballestrero, (de 
fericitã pomenire) în data de 30/01/1981. Biserica din via Cottolengo, 



proprietatea Operei Pia Barolo, având ca nume “Madonna del Rifuggio” 
va fi punctul de atracþie spiritual al românilor din Piemonte, Liguria ºi 
Valle d’Aosta.  
 Dupã lucrãrile de curãþire, restaurare ºi înfrumuseþare a lãcaºului 
care se afla în stare destul de deterioratã, datoritã nefolosirii 
pluridecenalã, biserica este pusã sub ocrotirea rugãciunilor Cuvioasei 
Parascheva ”ocrotitoarea Moldovei, a întregii Românii ºi a tuturor 
românilor de pretutindeni”, se înþelege cã ºi a românilor din Torino.  
 Inaugurarea a avut loc într-o atmosferã sãrbãtoreascã, în 
prezenþa ºi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinþitului Arhiepiscop Adrian 
Hriþcu Botoºeneanul de la Paris (de curând trecut la cele veºnice).  
Televiziunea italianã Rai 3 din Torino a fãcut un serviciu de 
documentatã, competentã ºi binevoitoare informaþie, publicului torinez, 
cu privire la Comunitatea româneascã, primitã ºi privitã cu multã 
simpatie, în acel timp.  
 Frumuseþea lãcaºului de cult, sporeºte cu preþiosul dar al 
Patriarhiei Române a iconostasului sculptat în lemn de celebrul sculptor 
P.C.Arhimandrit Simion Tatu, stareþul Sf. Mânãstiri Plumbuita din 
Bucureºti ºi pictat de talentaþii soþii Cristian ºi Cristina Samoilã în vara 
anului1983. De menþionat faptul cã este primul iconostas românesc pe 
pãmântul Italiei. (A se vedea pozele cu iconostasul) S-a iniþiat pictura 
Sf.Altar de cãtre monahul Irineu Toader de la Mân. Crasna 
 În asemenea atmosferã iconograficã, viaþa liturgicã ºi pastoralã a 
Bisericii se desfãºoarã neîntrerupt, duminicã de duminicã cu Sfânta ºi 
dumnezeiasca Liturghie, cu prezenþa mereu în creºtere a credincioºilor 
care participã la viaþa comunitãþii ºi-n cursul sãptãmânii: 

- Luni seara, dupã rugãciune, cu cântãri ºi pomeniri, urmeazã 
lectura biblicã cu comentarii ºi aplicaþii la viaþa cotidianã 
contemporanã. 

- Miercuri searã la ruga vespertinã ºi catehismul pentru adulþi, pe 
diverse teme de duhovnicie. 

- Vineri searã la Acatistul Maicii Domnului sau al altor sfinþi din 
perioada liturgicã, urmat de lectura ºi comentariul Patericului ºi a 
altor texte patristice.  

 De-a lungul anilor Dumnezeu ne-a dãruit bucuria slujirii ºi 
binecuvântãrii Înalþilor Ierarhi, I.P.S. Adrian, I.P.S. Mitropolit Serafim 



Joantã. I.P.S. nostru Mitropolit Iosif Pop, Episcopul nostru Siluan 
Span, I.P.S. Pimen Zainea, P.S. Gherasim Cocoºel, P.S.Galaction 
Stângã, I.P.S.Casian Crãciun, P.S.Timotei Lauran, P.S. Mitropolit 
Emilianos de Silyvria, a slujirii împreunã cu blândul P.C.Pãrinte 
Sofian Boghiu, P.C.Arhimandrit Nicodim Dimulescu, P.Prof. Vasile 
Mihoc, P.Prof. scriitor ºi poet Constantin Hrehor, etc.  
 Reþinem vizita Prea Cuvioasei Maici Veronica Gurãu de la 
Vladomireºti, a marelui Poet Grigore Vieru, a Maestrului Tudor 
Gheorghe, a distinsului poet Viorel Dinescu, Lelia Rãdulescu, a 
alteþelor regale principele Radu ºi Margareta etc. toate dar ºi har 
ceresc pentru noi. 
 O nouã paginã se înscrie în istoria Comunitãþii noastre cu 
evenimentele de la sfârºitul anului 1989 ce pun capãt unei triste 
perioade din istoria þãrii noastre ºi Europei orientale cu cãderea 
regimului ateu dictatorial. Nu puþine au fost dificultãþile atât înainte 
cât ºi dupã aceastã datã. Dar constanþa slujirii lui Dumnezeu ºi a 
aproapelui a constiutit sensul cãlãuzitor de principiu. Spaþiul 
adiacent bisericii, cu consensul autoritãþilor ºi proprietarilor, a servit 
pentru a primi primul val migratoriu al fraþilor români, în urma noilor 
vremi de libertate.  
 Lucrarea misionarã ºi pastoralã intensificã multiple deplasãri, 
pentru a rãspunde exigenþelor duhovniceºti ale credincioºilor ºi 
concretizarea unor puncte de formare a noilor comunitaþi cum ar fi: 
Genova, Verbania, Casale, Alba, Asti, San Damiano, Ivrea, Aosta, 
Pinerolo, Susa, Giaveno, Biella, Cuneo, Torino S. Croce etc. cu 
preþioasa colaborare a tinerilor teologi care în parte au trecut la 
cârma acestor comunitãþi.  
 Oboseala trudei duhovniceºti pentru împlinirea misiunii de 
Dumnezeu binecuvântate, este compensatã deplin de bucuria 
creºterii din tulpina veche de 35 de ani a Sfintei Cuvioasei 
Parascheva din Torino, a ramurilor viguroase ale Bisericii româneºti 
ortodoxe, voitã de Pronia cereascã pe aceste meleaguri, ca întãrire ºi 
mângâiere a celor care au descoperit cã au foame duhovniceascã 
mai mult decât pâinea cea de toate zilele, ci mai ales de “pâinea cea  
cereascã”. 



 Încoronarea strãdaniilor multor lucrãtori în ogorul duhovnicesc a 
îngãduit-o Bunul Dumnezeu prin organizarea ºi recunoaºterea la 
nivel legal, naþional ºi guvernamental italian a Bisericii Ortodoxe 
Române, având cãlãuzã duhovniceascã pe tânãrul, harnicul ºi 
înþeleptul Arhipãstor Episcopul nostru Siluan.  
 În anul 2012, la hramul Sfintei Paraschava, s-a sfinþit ºi 
binecuvântat, dupã frumoasa rânduialã, Masa Sfântului Altar, într-o 
atmosferã de vibraþie duhovniceascã, prin rugile pioase ale I.P.S.Iosif 
ºi ale P.S.Siluan, înconjuraþi de un sobor de preoþi ºi unei imense 
prezenþe alcãtuitã de membrii comunitãþii Sf. Parascheva. La divina 
Liturghie, au fost date rãspunsurile de cãtre corul “Cântãm 
Domnului » al bisericii noastre, unicul cor mixt ortodox român în 
Italia.  
 Prin mâinile P.S.Siluan, Dumnezeu a fãcut sa se aleagã ºi sã se 
“ungã” preoþi ºi diaconi entuziaºti în « via Domnului » din Piemonte, 
Aosta ºi Liguria care odinioarã alcãtuia o singurã parohie, iar astãzi 
are trei protopopiate cu zeci de parohii, pentru zeci de mii de 
credincioºi care aduc slavã ºi mulþumitã lui Dumnezeu pentru tot ºi 
pentru toate câte a binevoit, a da nouã, departe de þarã dar tot mai 
aproape de El. 
 
      Torino 12/03/2013 Pr.Gh. Vasilescu 
 


