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 Multă vreme după aceasta, a trecut din această viață un om care își petrecuse 

viața în răutăți, iar trupul său a fost îngropat aproape de cel al cuvioasei. Dar ea n-a 

vrut să rabde aceasta, ci, arătându-se în vis unui sfânt bărbat, i-a zis: „Ridică trupul 

acesta și-l aruncă; că soare fiind și lumină, nu pot suferi întunericul și 

murdăria”. Însă zăbovind acel dumnezeiesc bărbat, pentru că socotise arătarea 

cuvioasei drept un vis obișnuit, ea i -a arătat și a doua, și a treia oară, strigându-i 

aceleași lucruri și mustrându-l cu asprime. Atunci călugărul și-a venit în sine după 

cum se cuvena și, după cuvântul cuvioasei, care îi arăta cu degetul locul, degrabă s-

a sculat și cu sârguință a descoperit poporului vedenia sa. [continuare în pagina 6] 

Acest număr al revistei este dedicat  

Sfintei Parascheva de la Iași 
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Sfânta Cuvioasă Parascheva cea 

Nouă sau Parascheva de la Iași este o 

sfântă cuvioasă cinstită în întreaga Biserică 

Ortodoxă și îndeosebi în România, Serbia, 

Grecia și Bulgaria[1]. În România este 

considerată ocrotitoarea Moldovei, și este 

cea mai populară dintre toți sfinții ale 

căror moaște se află pe teritoriul României. 

Sute de biserici de parohie din România sunt 

închinate ei pentru a le ocroti. În popor, mai 

este cunoscută și ca Sfânta Vineri

[2]. Prăznuirea ei se face la 14 octombrie, 

când zeci de mii de oameni vin în fiecare an 

la Iași, ca să se închine la sfintele sale 

moaște. 

 

Sf. Parascheva de la Iași 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

Viața pământească 

 
 

 

 Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a 

născut în Tracia, într-un sat numit Epivata, 

lângă Constantinopol, din părinți creștini 

greci, de neam bun și bogați, având multe 

averi. Ei au botezat-o și au crescut-o pe 

Parascheva în credința creștină. Evlavioasă 

fiind, mergea mereu cu maica ei la 

biserica Preacuratei Născătoare de 

Dumnezeu. Într-o zi, după ce trecuse de 

vârsta de zece ani, mergând la biserică, a 

auzit acest cuvânt al Evangheliei: "Cel ce 

voiește să vină după Mine, să se lepede de 

sine și să ridice Crucea sa și să urmeze 

Mie" (Luca 9, 23). Auzind acestea, s-a aprins 

inima ei, dorind să împlinească pe dată 

cuvântul Evangheliei și, ieșind din biserică și 

întâlnind un sărac, s-a ascuns de maica sa și, 

dezbrăcându-se de hainele bogate pe care le 

purta, le-a dat lui, iar ea a îmbrăcat hainele 

săracului. 

 

 Iar când a venit acasă și au văzut-o 

părinții într-un astfel de chip, s-au îngrozit și 

au bătut-o, ca să nu mai facă așa ceva. Ea 

însă a făcut acestea de mai multe ori, neluând 

în seamă ocările, amenințările și bătaia pe 

care o lua de la părinți. Iar cele pe care le 

îndura acasă erau ca niște prevestiri ale 

roadelor duhovnicești de mai târziu, mai 

presus de firea omenească. Sufletul ei ardea 

însă de dorința de a sluji lui Dumnezeu, după 

cuvântul auzit. Drept care, într-o bună zi a 

fugit de acasă fără știrea părinților, plecând la 

Constantinopol, unde s-a închinat în 

bisericile lui Dumnezeu, la moaștele Sfinților 

de acolo și a ascultat povățuirile duhovnicești 

ale sfinților bărbați de acolo. Întărindu-se cu 

rugăciunile lor, a plecat din cetate, a trecut în 

Calcedon și în cele din urmă s-a așezat în 

Heracleea Pontului, mergând pe jos până 

acolo. 

 

 Iar părinții ei, după ce au căutat-o ei 

înșiși și cu ajutorul altora multă vreme, 

negăsind-o, s-au întors acasă. Iar preafericita 

fecioară, ajungând la Heracleea Pontului, a 

ajuns la o biserică a Născătoarei de 

Dumnezeu, s-a așezat la pământ și l-a udat cu 

lacrimi; apoi s-a sculat și, prin rugăciune 

umplându-se de har, cinci ani întregi a 

petrecut cu răbdare, nevoindu-se în acest 

sfânt locaș, sporind duhovnicește în multe 

chipuri. Ea nopțile și le petrecea în rugăciuni 

neîncetate, iar zilele în ajunări fără număr, în 

rugăciune cu lacrimi și tânguiri neîncetate; 

iar pentru puținul somn pe care și-l îngăduia, 

se culca jos pe pământul gol. Iar ea în toate 

era smerită, având cugetul cumpătat, inima 

https://ro.orthodoxwiki.org/Constantinopol
https://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
https://ro.orthodoxwiki.org/Maica_Domnului
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9#23
https://ro.orthodoxwiki.org/Har
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curată și plină de evlavie către Dumnezeu. 

După trecerea celor cinci ani în aceste 

nevoințe,i-a trimis Dumnezeu pe cei ce aveau 

să o ducă la Ierusalim; căci ea își dorea să 

meargă acolo și ruga pe Dumnezeu și pe 

Maica Lui pentru aceasta. Astfel pregatită, ea 

a ieșit din biserică și, îngrădită cu ajutorul de 

sus, a ajuns la Ierusalim, închinându-se la 

toate Locurile Sfinte, mergând pe acolo 

"unde și blândele picioare ale Mântuitorului 

meu Hristos au călcat". Împlinind acestea, a 

mers în pustiul Iordanului și a ajuns la 

niște călugărițe pustnice, alăturându-se lor. 

Mult s-a nevoit și aici, până l-a biruit pe 

vrajmasul diavol, care mai înainte năvălise 

asupra ei cu ispite multe și de tot felul, 

neputând a le lăsa în scris pe toate. Băutura ei 

era apa de izvor, și de aceasta foarte puțină; 

iar în loc de așternut folosea o rogojină; 

îmbrăcămintea ei era o haină, și aceasta 

foarte zdrențăroasă; iar cântarea pe buzele 

sale era neîncetată, lacrimile de-a pururea. 

Peste toate acestea înflorea dragostea, iar 

vârful îmbunătățirilor, smerita cugetare, le 

cuprindea pe toate acestea. 

 

 Ea a răbdat ani la rând în 

această mănăstire de călugărițe. Și nevoindu-

se prin foarte multe fapte bune, ajungând la 

vârsta de 25 de ani, a plecat de acolo și s-a 

dus la Iope. Și mergând de acolo pe o 

corabie, a pornit către patria sa, ajungând 

acolo după o călătorie plină de primejdii pe 

mare. Apoi pururea pomenita a venit iarăși la 

Constantinopol, și după ce a cercetat 

dumnezeieștile locașuri și pe sfinții bărbați, a 

plecat și s-a așezat într-un sat numit 

Calicratia, în biserica Sfinților Apostoli, 

nesocotind petrecerea părinților săi de bun 

neam și batjocorind înțelepțește uneltirile 

vicleanului înșelător. Doi ani a petrecut 

acolo, după care a adormit întru Domnul, 

încredințându-și sfântul său suflet în mâinile 

îngerești, spre sălășluirea în locașurile cele 

veșnice și dumnezeiești; iar trupul său, 

înfrumusețat cu dumnezeiești îmbunătățiri, l-

a ascuns în pământ. 

 

Imnografie 
 

Tropar, glasul al 8-lea: 

 Întru tine, Maică, cu osârdie s-a 

mântuit cel după chip. Căci luând crucea ai 

urmat lui Hristos, și lucrând ai învățat să nu 

se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte 

grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru 

aceasta și cu îngerii, împreună se bucură, 

preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău. 

Condac, glasul al 3-lea: 

 Pe sfânta folositoare a celor ce sunt în 

nevoi, toți cu dreaptă credință să o lăudăm, 

pe preacinstita Parascheva. Că aceasta lăsând 

viața cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a 

luat-o în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat 

și dar de minuni, cu dumnezeiasca poruncă. 

Din Acatistul Cuvioasei, condacul 3: 

 Spre tine pururea nădăjduind, de 

multe boli și primejdii s-a izbăvit țara 

aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu 

dreptate pornită asupra noastră de la 

Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, 

prin ale tale rugăciuni; dar și acum 

îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine 

năzuim cu lacrimi, să ne ajuți să scăpăm din 

primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: 

Aliluia. 

 

Iconografie 
 

 Sfânta Cuvioasa Maica noastră 

Parascheva este reprezentată tânără, în 

veșmântul călugăresc al Sfintelor Cuvioase, 

purtând în mână o cruce, iar în unele 

reprezentări este reprezentată și cu un filacter 

cu zicerea: "Fericiți cei curați cu inima, că 

aceia vor vedea pe Dumnezeu".  

 

Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org 

https://ro.orthodoxwiki.org/C%C4%83lug%C4%83r
https://ro.orthodoxwiki.org/Pustnic
https://ro.orthodoxwiki.org/C%C4%83lug%C4%83r
https://ro.orthodoxwiki.org/M%C4%83n%C4%83stire
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Sf. Parascheva de la Iași 
M I N U N I   R E C E N T E 

——  •  —— 

 

Sfânta Parascheva a ajutat oamenii cu: 

 

 ajutor in căsătorie 

 rezolvarea problemelor de sănătate. 

 găsirea obiectelor pierdute 

 scăparea din puterea îngerilor căzuți  

 obținerea notelor bune si obținerea 

diplomelor dorite 

 obținerea locurilor de muncă 

 obținerea unei locuinte 

 obținerea posibilității financiare de a veni 

in pelerinaj la sfintele sale moaște la Iași 

 apărararea orasului Iași in razboi 

 oprirea furturilor si găsirea celor furate 

 construirea unei Biserici 

 găsirea de bani pentru finalizarea unei  

 Biserici 

 împodobirea unei Biserici cu daruri 

 apărarea bisericii 

 apărarea vieții chiar si a copiilor 

nenăscuti 

 apărararea mâncării de dăunători 

 aducerea ploii pentru recolte bune 

 reducerea pedepsei de închisoare 

 

Miracolele descrise în acest articol au avut 

loc pentru că oamenii au făcut una sau 

mai multe din următoarele: 

 

 s-au rugat cum au știut in fata moaștelor 

pentru rezolvarea problemei pe care au 

avut-o 

 au citit Acatistul Sfintei Parascheva in 

fata moaștelor sale 

 au citit Acatistul si Paraclisul Sfintei 

Parascheva in fata moaștelor cerând 

ajutor 

 au lăsat un pomelnic pentru Sfânta 

Liturghie 

 au dat un pomelnic la Biserica cu Sfintele 

Moaște prin intermediul unui om care a 

vizitat Biserica 

 s-au rugat sfintei acasă 

 au atins o batistă curată de racla cu 

Sfintele Moaște si apoi cu batista au atins 

părțile suferinde ale corpului pentru 

câteva zile. În loc de batistă se pot folosi 

și haine sau alte lucruri precum ochelarii. 

 

 Din cauza multor ajutoare pe care 

oamenii le primesc in dar de la Sfânta 

Parascheva,o multitudine de oameni vin să-

i venereze Sfintele Moaste mai ales la 

sărbătorirea Sfintei Parascheva. Este 

posibil ca in această zi, Sfânta să aivă 

putere mai mare să îndeplinească dorințele 

oamenilor, deși miracolele evocate mai sus 

s-au intâmplat in zile diferite pe tot 

parcursul anului. 

 

De reținut! 
 

 Când te rogi lui Dumnezeu in fața 

moaștelor unui Sfânt, este bine să se facă 

rugăciuni atât pentru problemele care 

sunt cunoscute cât si pentru problemele 

care nu sunt cunoscute. Cu privire la 

problemele care nu sunt cunoscute, se pot 

face rugăciuni pentru a primi ceea ce 

Sfânta Maria stie că acea persoană are 

nevoie. 

 Un pomelnic este o listă cu numele 

persoanelor vii sau depărtate , care sunt 

citite pentru ajutor la Sfanta Liturghie in 

fata lui Dumnezeu. Numele celor vii si a 

celor plecați sunt de obicei trecute pe 

doua coloane diferite. Este bine ca pe 

listă să se treacă si numele unor oameni 

necunoscuți ca o modalitate de 

milostivire. La sfârsitul listei se poate 
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trece "cu tot neamul lor" pentru a aduce 

ajutor mai multor oameni. 

 La fel la Sfârsitul rugăciunilor e bine ca 

să fie făcută o cerere pentru ca 

rugăciunile făcute să fie de folos 

 Pentru multe decizii care implică 

cunoștințe ale viitorului, ca de exemplu 

dacă un loc de muncă va rămane potrivit 

sau nu, este bine să se inalțe rugăciuni 

pentru o solutie bună. 

 

 Puterea Sfintelor Moaște este mentionată 

in Vechiul Testament si acolo este 

descrisă o intâmplare in care o persoană 

decedată a fost aruncată peste Moaștele 

unui Sfânt si persoana decedată a devenit 

vie. 

 In Vechiul Testament vedem cum haina 

aparținând profetului Ilie a fost folosită de 

ucenicul său pentru producerea unui 

miracol, si anume despărțirea apelor unui 

râu. Cu atât mai mult probabil pot face 

minuni lucrurile apartinând Sfinților 

Noului Testament 

 Sfintele Moaște au fost venerate pentru 

primii 1500 de ani de creștinătate in toată 

Europa si aceeași venerare s-a arătat si 

icoanelor, unul din primii pictori de 

icoane fiind Apostolul Luca. Cel putin o 

icoană realizată de acest Apostol e 

păstrată până azi. Biserica Ortodoxă a 

păstrat aceste moșteniri ale creștinătătii 

până azi, precum si celebrarea Sfintei 

Liturghii Duminica centrată pe obtinerea 

Sfintei Împărtăsanii pentru viața veșnică, 

Ioan 6:53-54. Deși Apostolii au scris 

Sfinte Liturghii care să fie celebrate 

Duminica, precum Apostolul si 

Evanghelistul Matei, Apostolii Iacob, 

Toma si Petru , unele denominații au 

renunțat la Sfintele Liturghii unde se 

obtine Sfânta Împărtașanie pentru viață 

veșnică Ioan 6:53-54. 

 

 

Sf. Parascheva de la Iași 
M I N U N I 
——  •  —— 

 

 Sfintele moaște ale sfintei Parascheva 

sunt in orașul Iasi, un oraș cu un aeroport 

internațional la o scară mai mică conectat cu 

lumea inclusiv cu Europa si America. 

Sfintele Moaște se găsesc in Catedrala 

Mitropolitană din Iași si pot fi cinstite când 

Biserica este deschisă. Catedrala 

Metropolitană din Iași este de obicei deschisă 

zilnic.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De ziua Sfintei Parascheva , coada ce 

se formează la cinstirea moaștelor sale poate 

dura in jur de 12 ore si se poate intinde pe 2,5 

km. Este interesant cum un Sfânt poate ajuta 

atâția oameni si le poate indeplini dorințele și 

rezolva problemele, insă cu Dumnezeu totul 

este posibil. 

 

 Despre puterea rugăciunii in fața 

sfintelor moaște ale unui sfânt sunt multe de 

spus, oricum nimic nu se compară cu 

experiența proprie deci pentru cei ce au 

probleme , acestea se pot rezolva si prin 

rugăciunea de ajutor făcută cu cuvintele 

proprii si adresată unui sfânt in fața 

moaștelor sale.  

 

Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org 
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[urmare de pe copertă față] 

 

 

Sf. Parascheva de la Iași 
M I N U N I după M O A R T E 

——  •  —— 

 

 Atunci au alergat cu toată cetatea să 

împlinească porunca Sfintei. Și săpând, când 

s-au apropiat de sicriul ei, i-au aflat trupul cu 

totul nestricat și plin de bună mireasmă. 

Atunci i-au luat trupul și cu evlavie l-au adus 

în biserica Sfinților Apostoli, umplând aerul 

de miresme și tămâieri, cântând psalmi. Și 

este cu neputință a povesti în scris 

toate minunile care s-au săvârșit după 

așezarea moaștelor ei aici, din pricina 

mulțimii lor: șchiopi, surzi, ciungi, ologi și 

tot felul de bolnavi au fost vindecați; doar 

atingându-se cei suferinzi de racla ei, pe dată 

se depărta de la ei toate bolile fără leac și 

toate neputințele. Iar minunile care se fac 

prin sfintele sale moaște nu încetează până în 

ziua de azi a da îmbelșugate tămăduiri, cu 

harul lui Iisus Hristos, Cel ce a preamărit-o. 

 

 După spusele lui Eftimie și Rafail, 

precum și ale lui Meletie al Atenei și Dositei, 

patriarhul Ierusalimului, Sfintele sale Moaște 

au fost mutate de acolo în cetatea Târnovo[3], 

vechea capitală țarilor bulgari; iar de acolo s-

au strămutat la Belgrad, apoi 

la Constantinopol. Iar de la Constantinopol, 

Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva au 

fost strămutate la Iași pe vremea voievodului 

Vasile Lupu al Moldovei. Acesta, plătind 

datoriile pe care Patriarhia de 

Constantinopol le avea către turci, a primit de 

la Patriarhul Ecumenic Partenie (și cu 

îngăduința sultanului Murad al IV-lea), drept 

mulțumire, moaștele Cuvioasei, pe care le-a 

adus cu mare cheltuială la Iași.[4] Întreaga 

poveste a strămutării moaștelor Cuvioasei la 

Iași este zugrăvită pe peretele de sud 

al bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași. 

 

 Această strămutare de atunci este 

scrisă și în marmură, în locul unde sunt 

așezate sfintele moaște, astfel: „Cu voința 

Tatălui, cu bineplăcerea Fiului și cu 

conlucrarea Sfântului și de viață făcătorului 

Duh, a Dumnezeului celui mărit și închinat în 

Sfânta și cea de o ființă și nedesparțită 

Treime. Binecinstitorul și de Hristos iubitorul 

Ioan Vasilie Voievod cu mila lui Dumnezeu 

domnitor a toată Moldavia, fiind râvnitor și 

apărător al sfintei credințe răsăritene, după 

dumnezeiască îngrijire, a strămutat din 

Constantinopol cu multă osârdie și prea 

multă dorință aceste cinstite moaște ale 

Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea din 

Târnova. Această strămutare a fost a treia. Iar 

preasfințitul și fericitul a toată lumea patriarh 

Partenie, cu toată bunăvoința și sfatul 

Bisericii, a trimis aceste sfinte moaște ca pe o 

vistierie dumnezeiască, cu prea fericiții trei 

mitropoliți: Ioanichie al Iracliei, Partenie al 

Adrianupolei si Teofan al Paleon-Patronului, 

în zilele prea sfințitului Varlaam mitropolitul 

Sucevei și a toată Moldavia; iar 

binecinstitorul și de Hristos iubitorul și cu 

mila lui Dumnezeu stăpân al nostru și 

domnitor a toată Moldavia Ioan Vasilie 

Voievod, de acasă ieșind cu evlavie și din tot 

sufletul primind această neprețuită vistierie, 

potrivit le-au pus și le-au păstrat în cea nouă 

zidită biserică a Sfinților Trei Ierarhi și ai 

lumii dascăli: Vasilie cel Mare, Grigorie de 

Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, 

spre cinstea și mărirea lui Dumnezeu Celui 

lăudat în Treime și spre veșnica solire a 

Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, 

pentru lăsarea păcatelor sale și a tot strălucit 

neamul lui. În anul de la Adam 7149, iar al 

domniei lui al 8-lea, în 13 iunie; în același an 

s-a născut și preaiubit fiul lui, Ioan Ștefan 

Voievod, căuia să-i dea Domnul zile 

https://ro.orthodoxwiki.org/Minuni
https://ro.orthodoxwiki.org/Moa%C8%99te
https://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Ierusalimului
https://ro.orthodoxwiki.org/Parascheva_de_la_Ia%C8%99i#cite_note-3
https://ro.orthodoxwiki.org/Constantinopol
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Constantinopolului
https://ro.orthodoxwiki.org/Parascheva_de_la_Ia%C8%99i#cite_note-4
https://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Biserica_Sfin%C8%9Bii_Trei_Ierarhi_(Ia%C8%99i)&action=edit&redlink=1
https://ro.orthodoxwiki.org/Vasile_cel_Mare
https://ro.orthodoxwiki.org/Grigorie_Teologul
https://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2nta_Treime
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îndelungate și viață de mulți ani. Amin”. 

  

 În ziua de 13 iunie 1641, cinstitele 

moaște au fost așezate in minunata biserică a 

mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, ctitoria 

domnitorului. Cinstitele moaște au rămas aici 

până în anul 1884, când au început lucrările 

de restaurare a sfântului lăcaș, fiind mutate 

în paraclisul mănăstirii. Dar în seara zilei 

de 26 decembrie 1888, după 

slujba Vecerniei, din neatenție a rămas 

aprinsă o lumânare din sfeșnicul de lângă 

racla din lemn în care erau așezate cinstitele 

moaște; peste noapte, lumânarea a ars, iar 

focul s-a extins la catafalcul pe care era 

așezata racla, arzând mocnit toata noaptea, 

fiind prefăcut totul într-un morman de jar. A 

doua zi dimineața, autoritățile de stat și 

bisericești, preoții și credincioșii au constatat 

că cinstitele moaște au rămas neatinse, încă o 

minune săvârșită prin puterea lui Dumnezeu. 

 

 Ridicate din mormanul de jar, 

moaștele Cuvioasei au fost adăpostite 

provizoriu în altarul paraclisului de la 

mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi, iar la scurt 

timp după aceea au fost strămutate în 

noua catedrală mitropolitană din Iași (care 

fusese sfințită la 23 aprilie 1887). Aici se 

găsesc și astăzi, fiind cinstite de obștea 

dreptcredincioșilor moldoveni, care îi cer să 

mijlocească pentru ei înaintea tronului 

ceresc, fiind socotită ocrotitoarea Moldovei. 

 

 În ședința din 28 

februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române a 

hotărât canonizarea unor sfinți români, 

precum și generalizarea cultului unor sfinți 

ale caror moaște se găsesc în țara noastră. 

Hotărârea respectivă a fost pusă în aplicare în 

cadrul unor mari sărbători bisericesti în 

cursul lunii octombrie 1955. În cazul 

Cuvioasei Parascheva, proclamarea solemnă 

a generalizării cultului ei s-a făcut în 

catedrala mitropolitană din Iași, la 14 

octombrie 1955, în prezența a 

numeroși ierarhi români și a unor 

reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe 

Rusă și Bulgară. 

 

 De altfel, Cuvioasa Parascheva a fost 

cinstită în Biserica noastră veacuri de-a 

rândul. Încă de la sfârșitul veacului al XIV-

lea exista o biserică închinată Prea Cuvioasei 

Parascheva în Rășinari, lângă Sibiu, iar in 

anul 1408 este atestată existența unei biserici 

cu hramul „Sfânta Vineri” în Târgul 

Romanului. Multe alte biserici din Moldova 

sau din alte părți ale țării sunt închinate 

Sfintei. Chipul ei sau scene din viața ei sunt 

zugrăvite în multe biserici românești. 

Dreptcredincioșii creștini de pretutindeni o 

venerează atât prin participarea la slujbele 

din 14 octombrie din fiecare an, cât și - mai 

ales cei din Iași și împrejurimi - prin 

închinarea de fiecare zi în fața cinstitelor ei 

moaște, toți cerându-i ocrotire și ajutor. 

 

 Din tradiție se cunosc foarte multe 

minuni săvârșite de cuvioasa; dar și în zilele 

noastre ea nu contenește a face minuni pentru 

aceia care aleargă la ea cu credință. Căci toți 

cei neputincioși care au evlavie la sfintele 

moaște, alergând cu credință la ele, sau chiar 

cei care poartă lucruri care au fost doar atinse 

de moaștele Cuvioasei, dobândesc vindecare. 

  

 Iar în vreme de secetă sau la altă 

nevoie mare, făcând creștinii rugăciune și 

ieșind cu sfintele moaște, îndată primesc 

răspuns rugăciunile lor. Și în patria ei, la 

Epivata, unde, se zice, casa ei părintească a 

fost transformată într-o biserică închinată ei, 

cuvioasa face multe minuni, cu harul 

Domnului, căruia I se cuvine mărirea în vecii 

vecilor. 

Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org 

https://ro.orthodoxwiki.org/13_iunie
https://ro.orthodoxwiki.org/Paraclis
https://ro.orthodoxwiki.org/26_decembrie
https://ro.orthodoxwiki.org/Vecernie
https://ro.orthodoxwiki.org/Lum%C3%A2nare
https://ro.orthodoxwiki.org/Preot
https://ro.orthodoxwiki.org/Altar
https://ro.orthodoxwiki.org/Catedrala_mitropolitan%C4%83_din_Ia%C8%99i
https://ro.orthodoxwiki.org/28_februarie
https://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne
https://ro.orthodoxwiki.org/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne
https://ro.orthodoxwiki.org/Canonizare
https://ro.orthodoxwiki.org/14_octombrie
https://ro.orthodoxwiki.org/Ierarh
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_Rus%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_Rus%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/14_octombrie
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Rugăciuni către  

Sfânta Cuvioasă Parascheva 
14 octombrie 

——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima rugăciune 

 

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis 

și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta 

de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne 

mânia cea groaznică și înfricoșătoare a 

durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce 

în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le 

săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și 

plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al 

milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece 

rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne 

răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci 

pentru că nu suntem vrednici a câștiga milos

tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă

ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. 

  

 Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei 

Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă 

sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne 

întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din 

adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea

sfânt numele Tău în veci. Amin 

 

A doua rugăciune 

 

 Purtătoare de chinuri, Sfântă 

Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe 

mine, cel împovărat cu toate păcatele și 

neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea 

măririi Sale și să mă îndrepteze ca 

întotdeauna să am sus inima, să gândesc la 

cele cerești, iar nu la cele pământești. 

 

 Roagă-te la Hristos, Fiul lui 

 Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea 

cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce 

mă trândăvesc spre rugăciune și spre 

împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă 

îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a 

mă ruga Lui neîncetat. 

 

 Cheamă și pe Duhul Sfânt - izvorul 

Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la 

lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima 

curată și duh drept să înnoiască întru cele 

dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă 

cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc 

în viață curată și să mă întărească în lucrarea 

faptelor bune. 

 

 Cred că toate acestea mi le poți 

mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul 

Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de 

a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe 

Dumnezeu cu faptele tale. Amin! 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Sf. Ap. și Ev. Luca 
18 octombrie 

——  •  —— 

  

 Luca marele apostol si evanghelist, a 

fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor cu 

mestesugul, având si stiinta zugraviei 

desavârsit. Acesta aflându-se în Teba Beotiei 

si doctorind pe vremea împaratului Tit 

Claudie, a aflat pe Sfântul Apostol Pavel si 

crezând în Hristos, a parasit ratacirea cea 

parinteasca, si lasându-se de tamaduirea cea 

trupeasca, s-a apucat de cea sufleteasca. A 

scris si Evanghelia sa catre oarecare dregator 

anume Teofil, care crezuse în Hristos, dupa 

cum o stia de la Sfântul Apostol Pavel. Dupa 

aceea a scris si Faptele Apostolilor catre 

acelasi Teofil. 

 

 Apoi dupa ce s-a dus de la Roma si a 

lasat pe fericitul Pavel, a umblat învatând 

toata Grecia si ajungând, precum se spune la 

optzeci de ani, a raposat cu pace; iar în locul 

în care a fost îngropat trupul lui, marind 

Dumnezeu pe apostolul lucratorul sau, a 

plouat colurie deasupra mormântului lui, spre 

semnul mestesugului lui cel doctoricesc. 

(Caci coluria este o doctorie alcatuita din 

picaturi de apa de trandafiri si din alte feluri, 

folositoare la boala ochilor). Pentru care a 

fost cunoscut si mai mult mormântul lui de 

toti. Iar Constantie feciorul marelui 

Constantin a adus de la Teba moastele lui 

prin mijlocirea lui Artemie marele duce al 

Egiptului, care si mucenic s-a facut, si le-a 

pus în biserica Sfintilor Apostoli, sub sfânta 

masa, împreuna cu ale lui Andrei si ale lui 

Timotei. Si se spune despre dânsul ca el a 

zugravit întâi icoana Preasfintei Nascatoare 

de Dumnezeu, tinând în brate pe Domnul 

nostru Iisus Hristos, cu mestesugul zugravirii 

cu ceara si alte doua si cum ca le-a dus 

apostolul la Maica Domnului sa le vada, si 

aceasta ar fi zis: "Harul Celui nascut din 

mine, prin mine sa fie cu dânsele. Asemenea 

si icoanele sfintilor mai marilor apostoli". Si 

de atunci s-a împartit în toata lumea un lucru 

bun ca acesta, ortodox si întru totul cinstit. 

 

B I B L I A 
——  •  —— 

Sfânta Evanghelie după Luca  

Capitolul 12 : 22 - 22 
 

22. Şi a zis către ucenicii Săi: De aceea zic 

vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce 

veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă 

veţi îmbrăca. 

23. Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul 

mai mult decât îmbrăcămintea. 

24. Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici 

nu seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi 

Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ 

sunteţi voi decât păsările! 

25. Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să 

adauge staturii sale un cot? 

26. Deci dacă nu puteţi să faceţi nici cel mai 

mic lucru, de ce vă îngrijiţi de celelalte? 

27. Priviţi la crini cum cresc: Nu torc, nici nu 

ţes. Şi zic vouă că nici Solomon, în toată 

mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre 

aceştia. 

28. Iar dacă iarba care este azi pe câmp, iar 

mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o 

îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puţin 

credincioşilor! 

29. Şi voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce 

veţi bea şi nu fiţi îngrijoraţi. 

30. Căci toate acestea păgânii lumii le caută; 

dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de 

acestea; 

31. Căutaţi mai întâi împărăţia Lui. Şi toate 

acestea se vor adăuga vouă. 

32. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl 

vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.  

Sursa: calendar-ortodox.ro 
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C A L E N D A R 
——  •  —— 

 

 

†) Sf. Cuv. Iosif de la Bisericani  

1 octombrie 
 

 

 Sfântul Cuvios Iosif de la 

Bisericani s-a născut în secolul al XV-lea în 

ținutul Neamț. A intrat în obștea Mănăstirii 

Bistrița. S-a retras într-o peșteră din pustia de 

pe Valea Iordanului, întemeind prima 

mănăstire românească cunoscută în Țara 

Sfânta. Fiind nevoit să părăsească Locurile 

Sfinte din cauza invaziei arabilor, cuviosul 

Iosif, împreună cu ucenicii, s-a întors în 

Moldova, la Mănăstirea Bistrița, și s-a așezat 

cu obștea pe un munte înalt din apropierea 

acesteia, fiind primul sihastru cunoscut în 

acel loc și întemeietorul Schitului Bisericani 

(al evlavioșilor). Sporind numărul ucenicilor, 

iar biserica cu hramul „Buna – Vestire’ pe 

care o ridicase cu ajutorul acestora fiind 

incendiată de turci, în anul 1492, în 

apropierea peșterii unde s-a nevoit, cuviosul 

a înălțat împreună cu obștea o biserică de 

lemn, ale cărei urme se văd până astăzi, la 

200 de metri de actuala biserică a mănăstirii.  

 

 

†) Sf. Cuv. Chiriac de la Bisericani  

1 octombrie 
 

 Sfântul Cuvios Chiriac de la 

Bisericani a trăit în secolul al XVII-lea, fiind 

originar de pe Valea Bistriței. A intrat de 

tânăr în obștea Mănăstirii Bisericani și a 

petrecut 60 de ani din viață în aspre nevoințe 

într-o peșteră greu accesibilă din apropierea 

chinoviei sale. Nevoințele sale i-au fost 

cunoscute și mitropolitului Dosoftei al 

Moldovei, care a consemnat în lucrarea Viața 

și petrecerea sfinților pe „părintele Chiriac de 

la Bisericani, gol și ticăloșit în munte 60 de 

ani”. Moaștele lui au fost așezate în peștera 

în care a trăit, peșteră ce se poate vedea și 

astăzi și în care s-a amenajat, mai târziu, un 

paraclis în cinstea lui. Încă din secolul al XIX

-lea a fost pictat pe frontispiciul bisericii 

schitului Prodromu din Sfântul Munte, alături 

de alți sfinți români. După unele ipoteze, se 

pare că ar fi avut și preocupări de ordin 

cultural, fiindu-i atribuită însemnarea de pe 

un Sbornic.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfinții cuvioși Iosif și Chiriac de la 

Bisericani au fost canonizați în ședința 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române din 5-7 martie 2008, proclamarea 

oficială având loc la 5 iunie 2008, cu zi de 

prăznuire 1 octombrie.  

 

Sursa: basilica.ro 
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†) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de mir  

26 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Începând a se lumina de ziuă, în ziua 

de douăzeci şi şase a lunii octombrie, au in

trat ostaşii în temniţă şi, aflându-l pe Sfântul 

Dimitrie stând la rugăciune, l-au împuns pe 

el cu suliţele.  

 

†) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, 

Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște 

se află în Catedrala Patriarhală  

27 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în 

apă sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie, 

care erau pline de mâl şi de prundiş, şi le-au 

scos întregi, strălucind ca aurul.  

 

Sursa: basilica.ro 

Programul Bisericii Odăi 
——  •  —— 

 

03 octombrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți  

 

04 octombrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

10 octombrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți  

 

11 octombrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

13 octombrie, marți, ora 17.30 

Vecernia unită cu Litia 

Acatistul Sf. Cuv. Parascheva 

 

14 octombrie, miercuri, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

Sf. Cuv. Parascheva de la Iași 

 

17 octombrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți  

 

18 octombrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

24 octombrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 

 

25 octombrie, duminică, ora 08.00 

Sfânta Liturghie 

 

26 octombrie, luni, ora 08.00 

Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir 

 

27 octombrie, marți, ora 08.00 

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou (Basarabov) 

 

31 octombrie, sâmbătă, ora 08.00 

Pomenirea celor adormiți 



 

 

Parohia Odăi cu Hramurile  
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Mulțumim! 

Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se 

află în Catedrala Patriarhală 

 

†) Sfântul Cuvios  

Dimitrie cel Nou,  
——  •  —— 

 Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou 

(Basarabov) este sfântul ocrotitor al 

Bucureștilor, canonizat în 1955. S-a născut în 

secolul al XIII-lea (după alte surse, în secolul al 

XV-lea, iar după sinaxarele Bisericii bulgare, 

în secolul al XVII-lea) în 

satul Basarabovo din Bulgaria.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Se crede că inițial a fost păstor, pentru ca mai 

târziu să îmbrace haina monahală la o mănăstire 

situată nu departe de satul natal. Moaștele 

sfântului au fost depuse la biserica din Dealul 

Mitropoliei din București în secolul al XVIII-

lea. Biserica Ortodoxă Română și cea Bulgară îl 

prăznuiesc la data de 27 octombrie.  

 

https://ro.wikipedia.org 

 

 

Priveghere pentru praznicul 

Acoperământul Maicii 

Domnului 
 

Dragi enoriași,  

În data de 30 septembrie  – 1 octombrie 

2020, începând cu ora 19.00 se va face 

priveghere pentru praznicul Acoperământul 

Maicii Domnului. 

- Vecernia unită cu Litia 

- Pavecernița 

- Miezonoptica 

- Utrenia cu Acatist 

- Sfânta Liturghie 

 


