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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… 
 

       Zis-a Avva Antonie: de la aproapele este viaþa ºi moartea. Cã 
de vom dobândi pe fratele, pe Dumnezeu dobândim; iar de vom 
sminti pe fratele, lui Hristos greºim. 
 

    Zicea avva Isidor Pelusiotul, cã viaþa fãrã de cuvânt mai mult 
foloseºte decât cuvântul fãrã viaþã. Cãci viaþa ºi tãcând foloseºte, 
iar cuvântul ºi strigând supãrã. Dar dacã ºi cuvântul ºi viaþa se vor 
întâlni, fac o icoanã a toatã frumuseþea ºi filosofia.  
 

    Zis-a maica Singlitichia:: primejdios este sã înveþe cel ce nu a 
trecut prin viaþa cea lucrãtoare. Cãci precum de va avea cineva o 
casã putredã, primind strãini, îi va vãtãma cu cãderea casei, aºa ºi 
aceºtia, nezidindu-se pe sine mai înainte ºi pe cei ce s-au apropiat 
de dânºii îi vor prãpãdi. Fiindcã cu cuvintele i-au chemat spre 
mântuire, iar cu rãutatea nãravului au fãcut strâmbãtate celor ce 
le-au urmat. 
 

    Zis-a un bãtrân oarecare: mai mare dragoste decât aceasta nu 
este, a-si pune cineva viaþa pentru fratele sau. Iar cel ce aude de la 
cineva din fraþi cuvinte de ocarã asupra lui ºi ar putea sã-i zicã ºi 
el aºa, ºi nu-i zice, ci se sileºte sã-i rabde vitejeºte ºi sã nu-i 
rãsplãteascã rãul cu rãu, unul ca acela îºi pune sufletul ºi viaþa 
pentru fratele sãu. 
   

   Au întrebat odatã unii pe Avva Siluan, zicând: ce fel de vieþuire 
ai fãcut, pãrinte, de ai dobândit înþelepciunea  aceasta?  ªi i-a 
rãspuns:  niciodatã n-am lãsat în inima mea vreun cuget care 
întãrâtã pe Dumnezeu. 
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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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