
                                                                                                                                                                      

      A-5-a DUPÃ  SF. PAªTI - A  FEMEII  SAMARINENCE  

                        30  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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             ZICERILE PÃRINÞILOR… 
 

     Avva Apollo a zis pentru primirea fraþilor: trebuie sã ne închinam fraþilor 

celor ce vin la noi; cãci nu lor, ci lui Dumnezeu ne închinam. Cãci se zice cã 

dacã ai vãzut pe fratele tãu, ai vãzut pe Domnul Dumnezeul tãu. ªi aceasta 

de la Avraam am luat. (Facere18, 2)  ªi când îi primiþi, sã-i siliþi spre odihnã, 

cã ºi aceasta de la Lot am învãþat, care a primit pe îngeri (Facere19,2.)       

 

Spunea unul dintre pãrinþi despre Avva Xoie tebeul cã a intrat odatã în 

muntele Sinai ºi ieºind el de acolo, l-a întâmpinat un frate ºi suspinând 

zicea: ne mâhnim, Avvo, pentru neploare. I-a zis lui bãtrânul: ºi de ce nu 

cereþi rugându-vã lui Dumnezeu?  I-a zis lui fratele: ne rugãm ºi facem 

litanii dar tot nu plouã.  I-a zis lui bãtrânul: negreºit nu vã rugaþi cu 

deadinsul. Vrei însã sã cunoºti, cã aºa este?  ªi ºi-a întins mâinile la cer cu 

rugãciune ºi îndatã a plouat. ªi vãzând fratele, s-a temut ºi cãzând cu faþa 

la pamânt, s-a închinat lui, iar bãtrânul a fugit. Fratele a vestit la toþi ceea 

ce s-a fãcut ºi cei ce au auzit, au slãvit pe Dumnezeu. 

 

 Un frate l-a întrebat pe un bãtrân: pentru ce, când stau la rugãciune, 

mai mult mã trage gândul la alte griji?  ªi i-a rãspuns bãtrânul: diavolul 

dîntru început nevrând sã se închine Dumnezeului tuturor, s-a lepãdat din 

ceruri ºi strãin s-a fãcut de Împãrãþia lui Dumnezeu. Pentru aceasta se 

sileºte ºi pe noi sã ne tragã de la rugãciune la alte îndeletniciri, vrând sã 

lucreze ºi în noi ceea ce a pãtimit el.                    

                                                                                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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