
                                                                                                                                                                   

     A-25-a DUPÃ RUSALII– A  SAMARINEANULUI  MILOSTIV 
14  N O I E M B R I E   (B R U M A R)  2 0 2 0 

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 
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                    DIN ZICERILE PÃRINÞILOR… 
                                  MILA CREªTINÃ 
Mila este singura bază reală a oricărei justiţii libere şi a oricărei adevărate 

carităţi.                                                           (Arthur Schopenhauer) 
 Paradoxul suferinţei şi al răului este rezolvat prin experienţa milei şi a 

dragostei.                                                                  (N. A. Berdiaev) 
       Adevărata milostenie e relaţia pur morală, harică, cu aproapele, tot aşa 
cum adevărata rugăciune e relaţia pur morală, harică cu Dumnezeu. 
                                                                             (Vladimir Soloviov) 
       Dumnezeu ne-a dat mila ca o poruncă a dragostei.  Mila este plata 
pentru răscumpărarea sufletelor noastre.        (Sf. Ioan Gură de Aur) 
       Când miluim pe cineva, ne miluim în primul rând pe noi.                        
      Cu un bănuţ dăruit, poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de 
ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar 
acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece.      (Sf. Ioan Gură de Aur) 
      Hrăneşte-l pe cel ce moare de foame. Dacă nu o faci, îl ucizi. 
                                                                                     (Sf.Ambrozie)                         
     Rugăciunea şi postul sunt lipsite de putere neînsoţite de milă. Fără 
milostenie, ele nu se ridică la cer.  (Sf. Ioan Gură de Aur) 
      A da milostenie înseamnă a da cu bunăvoinţă şi bucurie. Dacă nu dai 
astfel, mai bine nu mai da, fiindcă aceasta nu este milostenie, ci pagubă. 
                                                                            (Sf.Ioan Gură de Aur) 
       Mila se naşte din credinţă.  (Teofilact) 
      Dăruieşte de dragul binelui, nu de frica răului.  (Avva Heremon) 
       Nu dărui celorlalţi după cum merită, ci după cum au nevoie.   
      Milostenia face bine, înainte de toate, celui ce este milostiv.   
       Cu adevărat milostiv este acela care îi îmbrăţisează pe toţi şi nu lasă pe 
nimeni în afara inimii sale.                        (Sf. Ioan din Kronstadt)              
      Dând celui ce zace pe pământ, dai Celui de şade în ceruri.   
       De eşti drept, teme-te de mânia lui Dumnezeu ca să nu cazi; de eşti 
păcătos, încrede-te în mila Domnului ca să te poţi ridica.  
                                                                           (Sf. Grigorie Dialogul) 

 
 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  
tel.349/3574468 sau tel:3494915413  

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


