
                                                                                                                                                                 

  A 2-a DIN POSTUL MARE  A SF.GRIGORIE  PALAMA 
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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 !   



  -2- 

 

  APOSTOLUL 
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   ZICERILE SFINÞILOR PÃRINÞI… 

Zis-a Avva Antonie: pãrinþii cei de demult, când mergeau în 

pustie, întâi se vindecau pe sine ºi fãcându-se doctori aleºi, 

vindecau ºi pe alþii. Iar noi ieºind din lume, mai înainte de a ne 

vindeca pe noi singuri, îndatã începem a vindeca pe alþii ºi 

întorcându-se boala asupra noastrã, se fac nouã cele de pe 

urmã, mai amare decât cele dintâi ºi auzim de la Domnul zicând: 

Doctore, vindecã-te mai întâi pe tine (Luca IV, 23). 

A zis maica Theodora: bine este a ne liniºti. Cã mare lucru 

este, cu adevãrat, fecioarei ºi cãlugãrului a se liniºti, dar mai ales 

tinerilor. Dar vine vicleanul ºi îngreuneazã sufletul cu leneviri, cu 

împuþinãri de suflet, cu gânduri; apoi îngreuneazã ºi trupul cu 

boale, cu slãbiciune, cu slãbãnogirea genunchilor ºi a tuturor 

mãdularelor ºi slãbeºte puterea sufletului ºi a trupului ºi fiecare 

poate sã zicã: sunt slab ºi nu pot sã-mi fac canonul. Dar de ne 

vom trezi, toate acestea se risipesc. Cã era un cãlugãr ºi când 

venea sã-ºi faca pravila, îl apuca rãceala ºi fierbinþeala (adicã 

friguri) ºi capul tare îl supãra. ªi aºa îºi zicea lui-ºi: iatã, sunt 

bolnav ºi voi muri, deci sã mã scol mai înainte de a muri ºi sã-mi 

fac pravila. ªi dupã ce-ºi termina pravila, încetau ºi frigurile, ºi 

iarãºi, cu aceastã socotealã fratele se împotrivea ºi îºi fãcea 

pravila ºi aºa a biruit pe vicleanul.           din Patericul egiptean 

 

IMPORTANT,  IMPORTANT,  FOARTE IMPORTANT… 
Cine nu poate veni la Sf. Liturghie, în aceastã perioadã de restricþii, are posibilitatea de-a viziona  

în direct  în fiecare duminicã la orele 10,00: http://livestream.com/bisericasfantaparascheva 
 

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 

mailto:prvasilescu@gmail.com
mailto:vasilescu_cri@yahoo.com

