
                                                                                                                                                                   

     A-4-a DUPÃ RUSALII–VINDECAREA SLUGII SUTAªULUI 

05 IULIE (CUPTOR) 2020 

Foaie religioasã sãptãmânalã a Parohiei Ortodoxe Române “Sf. Parascheva ” în Torino 

”Sf. Parascheva”  -veche- în via Cottolengo, 24/bis Torino ºi cea nouã  în C.so Vercelli, 481/9 
                  

     ÎNÞELEPCIUNE, DREPTI, SÃ ASCULTÃM SFÂNTA EVANGHELIE,  

PACE TUTUROR ! 

     

SLAVÃ ÞIE DOAMNE, SLAVÃ ÞIE ! 
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APOSTOLUL LA… 
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               DIN ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

 

A intrat odatã Avva Agathon în cetate sã-ºi vândã puþinele 

vase ºi a gãsit pe un lepros lepãdat în cale. I-a zis lui leprosul: 

unde te duci ºi  i-a rãspuns Avva Agathon: în cetate, sã vând 

niºte vase. Zis-a lui leprosul: fã milostenie, de mã ia acolo! ªi 

luându-l pe spatele sale, l-a dus în cetate. I-a zis lui acesta: 

unde vei vinde vasele tale, acolo sã mã pui. ªi a fãcut bãtrânul 

aºa. ªi dupã ce vindea un vas, zicea bubosul: cu cât l-ai 

vândut? ªi-i rãspundea: într-atâta. ªi-i zicea iarãºi: cumpãrã-

mi o plãcintã. ªi-i cumpãra. ªi iar vindea alt vas. ªi  îi zicea 

leprosul iarãºi: dar acesta cu cât? ªi-i rãspunse  bãtrânul: 

într-atâta. ªi-i zicea: cumpãrã-mi acest lucru. ªi-i cumpãra. 

Deci dupã ce a vândut toate vasele ºi vroia sã se ducã, i-a zis 

bubosul: te duci? ºi i-a rãspuns lui: da! ªi i-a zis din nou: fã  

iarãºi milostenie, de mã du unde m-ai gãsit! ªi  luându-l pe 

spatele lui, l-a dus la locul lui. ªi i-a zis lui: binecuvântat eºti 

Agathone, de Domnul în cer ºi pe pãmânt. ªi ridicând ochii 

sãi, pe nimeni n-a vãzut. Cã a fost îngerul Domnului care a 

venit sã-l ispiteascã.  

 

Zicea Avva Agathon: de mi-ar fi cu putinþã sã gãsesc un 

bubos sã-i dau trupul meu ºi sã-l iau pe al lui, bucurie aº fi 

avut, cãci aceasta este dragostea cea desãvârºitã 

 

                                        …din Patericul egiptean 

 

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

Email: prvasilescu@gmail.com    -   vasilescu_cri@yahoo.com 

mailto:prvasilescu@gmail.com

