
                                                                                                                                                                       

 A-3-a DUPÃ  SFINTELE  PAªTI – A SF. FEMEI  MIRONOSIÞE 

                              16  MAI   (FLORAR)   2021                          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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ZICERILE PÃRINÞILOR… 
 

 Trecea odatã Avva Pimen cu Avva Anuv prin pãrþile 

Diolchiei. ªi venind împrejurul mormintelor, vãd o femeie 

cumplit jelind ºi plângând cu amar. ªi stând, lua aminte la 

dânsa  ºi pãºind puþin mai înainte, s-au  întâlnit  cu  unul 

ºi l-au întrebat pe el Avva Pimen, zicând: ce are femeia 

aceasta, cãci cu amar plânge? ªi i-a zis lui: a murit 

bãrbatul ei ºi fiul ºi fratele. ªi Avva Pimen a zis cãtre Avva 

Anuv: îþi zic þie, cã omul de nu va omorî voile trupului toate 

ºi nu va agonisi plânsul, acesta nu poate sã fie cãlugãr.  

Cã toatã viaþa lui ºi mintea la plâns trebuie sã fie. 
 

       Povestitu-s-a despre maica Sara, cã au venit la dânsa doi  

bãtrâni pustnici mari, din parþile Pilusiului. ªi pe când 

mergeau, ziceau între ei: sã  smerim pe  bãtrâna   aceasta! ªi 

i-au zis ei: vezi sã nu se înalþe cugetul tãu ºi sã zici, iatã 

pustnicii vin la mine care sunt o femeie. Le-a zis lor maica 

Sara:  adevãrat, cu firea sunt femeie, dar nu cu mintea. 
 

        Un monah întâlnind niºte cãlugãriþe, s-a ferit din calea 

lor. Vãzând stareþa lucrul fãcut de fratele, a zis cãutând la 

dânsul: bine ai fãcut, fiule, pentru neputinþa ta! De erai 

monah desãvârºit, nu ai fi luat aminte la noi, ca la niºte 

femei.                                                              …din Patericul egiptean 
 

                                                                                                   

 

Parohia Ortodoxã Românã  “Sf. Parascheva” Torino  

  tel.349/3574468  tel:3494915413 sau tel:32802948399    

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