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

Biserica  - veche - în via Cottolengo, 24/bis                          Biserica - 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 

 



   - 3 - 
 

                                                                                                              
                                                            

     
  



- 4 – 
 

 
 

 

ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 
 

- Sufletul  celui smerit e ca marea: dacã arunci o piatrã în mare, se 
tulburã o clipã faþa apelor, apoi se scufundã în adâncuri. Aºa sunt 
înghiþite ºi necazurile în inima celui smerit cãci tãria Domnului e cu el. 
 
 Unde locuieºti tu suflet smerit?  
 Cine locuieºte în tine?   
 ªi cu ce te-aº putea asemãna?  
  -Tu  strãluceºti  limpede  ca  soarele, arzând nu te  mistuieºti  ºi 
încãlzeºti toþi oamenii cu cãldura ta.  Al tãu este pamântul celor blânzi, 
dupã cuvântul Domnului.  
 Eºti asemenea unei grãdini în floare în mijlocul cãreia se gãseºte o casã 
mãreaþã în care îi place Domnului sã locuiascã.  
Pe tine te iubesc Cerul ºi Pamântul.  
Pe tine te iubesc Apostolii, Proorocii, Ierarhii ºi Pãrinþi. 
Pe tine te iubesc Îngerii, Serafimii ºi Heruvimii.  
Pe tine te iubeºte, Prea Curata Maica a Domnului. 
Pe tine te iubeºte ºi în tine se bucura Domnul. 
 Când trãiam în lume, mã gândeam la Tine, dar nu în continu.  
 Acum duhul meu arde pânã la lacrimi de dorinþa de a Te vedea, Lumina 
mea. Tu m-ai povãþuit prin milostivirea ta.  
 Te-ai ascuns de la mine ca sufletul meu sã înveþe smerenia; cãci fãrã 
smerenie, harul nu poate fi pãstrat ºi o grea întristare ºi descurajare 
cuprinde atunci sufletul. Dar când a devenit smerit, atunci nici 
descurajarea,  nici tristeþea  nu  se apropie de el, cãci Duhul lui 
Dumnezeu îl umple de bucurie ºi veselie. 

                                       …despre smerenie  Sf. Siluan Atonitul  
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