
                                                                                                                                                                       

A 24-a DUPÃ RUSALII – ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR- 

                 07  NOIEMBRIE  (BRUMAR)  2021                    1                          
1 

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 … 
 

Dacă, în lume, este mai întâi viaţa şi apoi moartea, în Biserica lui Hristos 

este mai întâi moartea şi apoi viaţa.  (Fericitul Augustin)  
 

Este o ruşine pentru omenire că există unii ce gândesc mai nechibzuit 

decât un vierme; viermele îşi pregăteşte moartea construindu-şi un sicriu de 

mătase, nu sa să dispară în el, ci să învie într-o aeriană viaţă de fluture.  

(Origen)  
 

Ce este moartea, dacă nu mormântul păcatelor? (Sf. Ambrozie)  

Se tem de moarte cei ce nu cred în înviere.(Sf.Ioan Gură de Aur)  

Moartea este cel mai semnificativ şi mai profund eveniment al vieţii.  (N. 

A. Berdiaev)  
 

Moartea adevărată este înlăuntru, în inimă şi este ascunsă. Omul cel 

dinlăuntru moare. Cine a trecut din moarte la viaţă, în cele ascunse, acela 

trăieşte în veci şi nu mai moare.  (Sfântul Macarie)  
 

Din moment de nu ştim vremea şi locul în care ne aşteaptă moartea, o vom 

aştepta noi în orice vreme şi în orice loc. (Fericitul Augustin)  

Dacă te temi de moarte, încă nu te-ai împreunat în dragoste cu Hristos.  

(Teognost)  
 

Pentru drepţi nu există moarte, ci doar o trecere în viaţa veşnică.  (Sfântul 

Atanasie cel Mare)  
 

Cei care Îl vor îngroapa prin smerenie pe Hristos în sufletul lor, Îl vor 

vedea şi înviind prin slavă.  (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
 

Zis-a Avva Evagrie:  Când eşti în chilie, strânge-ţi gândul tău, adu-ţi 

aminte de ziua morţii, vezi atunci moartea trupului, pune în minte nevoia! Ia 

osteneala, defaimă deşertăciunea lumii, ca să poţi  totdeauna să petreci în 

dragostea liniştii şi să nu slăbeşti sufleteşte! 
 

 

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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