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Evanghelia Duminicii: Pilda
semanatorului(Ev. Luca, 8:5-15)
Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: a ieşit
semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând
el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată cu
picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Altă
parte a căzut pe piatră şi, dacă a răsărit, s-a uscat
pentru că nu avea umezeală. Altă parte a căzut în
mijlocul spinilor şi spinii, crescând o dată cu ea, au
înăbuşit-o. Iar altă parte a căzut în pământul cel
bun şi, crescând, a făcut rod însutit. După ce a spus
acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă!
Dar ucenicii Lui L-au întrebat: ce înseamnă pilda
aceasta? Atunci El a răspuns: vouă vă este dat să
cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar
celorlalţi în pilde, pentru ca, văzând, să nu vadă, şi
auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă:

“Porunca noua dau voua: Sa va iubiti unul pe altul.
Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul
pe altul. Intru aceasta vor cunoaste toti oamenii ca
sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de
altii”(Ioan 13:34-35)
“I am the way and the truth and the life. No one comes
to the Father except through me.”(John 14:6)
“I AM The Gate; if anyone will enter by me, he shall
live and shall go in and out and shall find the
pasture.”(John 10:9)
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sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele de
lângă drum sunt cei care aud cuvântul lui
Dumnezeu, dar vine diavolul şi ia cuvântul din
inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.
Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind cuvântul,
îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină, ci
cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se
leapădă. Cea căzută între spini, aceştia sunt cei care
aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a
bogăţiilor şi a plăcerilor vieţii acesteia, se înăbuşă şi
nu rodesc desăvârşit. Iar cele de pe pământ bun,
aceştia sunt cei care, cu inimă curată şi bună,
auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod prin
răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: cine are
urechi de auzit să audă.

Programul Liturgic
Sambata, 14 octombrie
+Sf. Cuv. Parascheva
9:00  AM Acatistul
9:30  AM Sfanta Liturghie
6:00  PM Vecernia

Sunday’s Gospel: Luke 8:5-15
At sower went out to sow his seed. And as he sowed,
some fell along the path and was trampled underfoot,
and the birds of the air devoured it.  And some fell on
the rock, and as it grew up, it withered away, because
it had no moisture.  And some fell among thorns, and
the thorns grew up with it and choked it.  And some
fell into good soil and grew and yielded a
hundredfold.” As he said these things, he called out,
“He who has ears to hear, let him hear.”

And when his disciples asked him what this parable
meant,  he said, “To you it has been given to know the
secrets of the kingdom of God, but for others they are
in parables, so that ‘seeing they may not see, and
hearing they may not understand.’  Now the parable
is this: The seed is the word of God.  The ones along
the path are those who have heard; then the devil
comes and takes away the word from their hearts, so
that they may not believe and be saved.  And the ones
on the rock are those who, when they hear the word,
receive it with joy. But these have no root; they

Duminica, 15 octombrie
8:45  AM Slujba Utreniei
9:30  AM Sfanta Liturghie
12:00 PM Masa Lunara
Sambata, 21 octombrie
6:00PM Slujba Vecerniei
Duminica, 22 octombrie
8:45  AM Slujba Utreniei
9:30  AM Sfanta Liturghie
ANUNTURI!
Duminica 15 octombrie dupa Sfanta Liturghie va asteptam
la masa lunara. Calde multumiri famililor organizatoare!
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believe for a while, and in time of testing fall away.
And as for what fell among the thorns, they are those
who hear, but as they go on their way they are choked
by the cares and riches and pleasures of life, and their
fruit does not mature.  As for that in the good soil,
they are those who, hearing the word, hold it fast in
an honest and good heart, and bear fruit with
patience.

CE ESTE IERTAREA?

“Mai bun este putinul celui drept… “
Astazi, din pacate, nu folosim libertatea spre
bine, pentru sfintenie, ci pentru laicizare.
 Mai demult oamenii lucrau toata saptamana,
iar duminica era nelucrare. Acum nu lucreaza
nici sambata. Dar traiesc duhovniceste mai
mult, sau pacatuiesc mai mult? Daca si-ar
valorifica timpul lor la cele duhovnicesti,
oamenii ar fl altfel, ar fi mai adunati.
 Noi, oameni nenorociti ce suntem, pe toate le
facem in paguba celor duhovnicesti, adica il
nedreptatim pe Hristos. Mirenii orice lucru il
au de facut, duminica se hotarasc sa-l faca.
Cauta vreo duminica pentru lucrul acesta,
vreo sarbatoare pentru celalalt, si astfel vine
peste ei urgia lui Dumnezeu. Ce ajutor vor
avea dupa aceea de la Sfinti?
Duminica este zi de corvoada? Chiar si o mica
slujire de ar vrea sa ne faca cineva, sa o faca,
dar nu duminica.
Nu lasam pe Dumnezeu sa ne calauzeasca. Si
tot ceea ce nu se face cu credinta in
Dumnezeu, nu are legatura cu Dumnezeu;
este ceva lumesc. De aceea si lucrul acela pe
care il facem nu are binecuvantare si astfel nu
are rezultate bune. Dupa aceea spunem:

Iertarea este dragoste, iertarea este mila lui
Dumnezeu trecută în mine, pe care eu o trec
aproapelui meu sau celui care m-a rănit , şi zic:
„Doamne, vino Tu şi iartă!”. „Numai Dumnezeu
iartă!”, spun atât de bine, dar fără să ştie bine
ce spun, mulţi din cei ce refuză să ierte… Ei
mărturisesc jumătate din taina iertării. Cealaltă
jumătate este faptul că Dumnezeu nu iartă
undeva ci în sufletul omului.
Iertarea este lucrarea lui Dumnezeu în om, atât
pentru a-i oferi iertarea pentru păcatele proprii,
cât şi pentru a-i oferi puterea de a ierta celor
care i-au greşit lui. E aceeaşi lucrare. Da,
iertarea se cere şi când dorim să o acordăm
cuiva. Uneori poate fi foarte simplu. Iată, în
fiecare seară, înainte de a ne duce la culcare,
putem spune o rugăciune în patru paşi. Unu:
„Doamne, îţi mulţumesc şi Te binecuvântez
pentru că astăzi…” şi să spunem ce motive
avem să-I mulţumim şi să-L binecuvântăm pe
Dumnezeu pentru ziua respectivă. Doi:
„Doamne, ajută-mă să iert cum ierţi Tu, vino Tu
în mine şi iartă pe…” şi spunem numele celor
pe care avem a-i ierta pentru ziua respectivă,
care ne-au greşit nouă în ziua respectivă, mai
mult sau mai puţin. Chiar dacă ni se pare că nu
este important, să iertăm orice privire sau orice
strâmbătură pe care ne-o amintim, pentru că
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“Diavolul este de vina”. Nu este de vina
diavolul, ci noi nu lasam pe Dumnezeu sa ne
ajute. Cand lucram in zile de sarbatoare, dam
drepturi diavolului si de la inceput intra in
lucrarile noastre. “Mai bun este putinul celui
drept decat bogatia multa a pacatosilor“,
spune psalmul. Aceasta are binecuvantare,
toate celelalte sunt talas. Asadar, trebuie sa
avem credinta, marime de suflet si evlavie si
cu incredere sa le lasam pe toate la
Dumnezeu. Altfel, diavolul ne va pune sa
lucram in sarbatori, iar in celelalte zile vom
casca gura.
Si sa vedeti cum Dumnezeu niciodata nu-l
paraseste pe om.
 In duminici si sarbatori nu am lucrat si de
aceea Dumnezeu niciodata nu m-a lasat, ci si
toate treburile mi le binecuvanta.
 Imi aduc aminte ca odata au venit niste
masini de treierat in sat si l-au instiintat pe
tatal meu ca vor incepe in ziua de Duminica,
intai cu ogoarele noastre, dupa care vor pleca
mai departe. Atunci tatal meu imi spune: “Ce
sa facem? Au venit masinile”. “Eu nu lucrez
duminica, i-am spus. Sa incepem de
luni”.“Daca vom pierde aceasta ocazie, ne
vom chinui mult cu caii“, imi spune tatal meu.
“Nu-i nimic, ii spun. Lasa sa treier pana la
Craciun”. Si apoi am mers la biserica fara sa
dau importanta faptului. De indata ce masinile
au pornit spre locul de treierat, s-au stricat in
drum si au instiintat din nou pe tata: “Sa ne
iertati dar s-au stricat masinile. Vom merge la
Ioanina sa le reparam si luni vom incepe intai
de la Dumneavoastra!”.
 Astfel n-au treierat duminica, ci luni.
Multe de acestea au vazut ochii mei.

Lucreaza in duminici si sarbatori si ii
ajung nenorociri
De obicei, inainte de Vecemia Sarbatorii sau a
duminicii inceteaza orice lucrare. Este mai bine
sa se lucreze mai mult in ziua de mai inainte de
ajun, atunci cand se poate randui aceasta, si sa
nu se lucreze dupa Vecernia ajunului. Altceva
este sa faca cineva intr-o sarbatoare sau
duminica un lucru usor, dupa amiaza, atunci

asta înseamnă că ne-a rănit puţin şi că este
nevoie să iertăm. Trei:”Doamne, iarta-mă pe
mine pentru că…” şi aici ne amintim tot ce am
greşit în faţa lui Dumnezeu şi a aproapelui. La
ultimul pas: ”Doamne ajuta-mă ca mâine…”, şi
spunem ce dorinţe avem noi pentru mâine, să
punem în faţa Domnului toată dorirea noastră.
Şi, seară de seară, aceasta rugăciune ne va
obişnui să trăim într-o relaţie vie cu Dumnezeu,
zi de zi, ceas de ceas şi clipă de clipă, pentru
că orice clipă fără Dumnezeu este iad şi
suferinţă.  (Monahia Siluana Vlad).

Saint Paisios Intervention in Traffic
Accidents

One day, a man from Kalamata who lived
in Athens was driving to Ioannina, when
he was involved in a serious head on
collision. His car was literally smashed to
pieces, and he suffered a serious head
injury. He was taken, unconscious, to the
hospital and placed in intensive care.
While he was in this condition, he saw an
elderly monk in the midst of a bright
cloud. The man didn’t have any
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cand este mare nevoie, dar si acesta cu mare
grija. Mai demult si taranii care erau la ogoarele
lor, de indata ce auzeau clopotul de Vecernie, isi
faceau Cruce si incetau munca. La fel si femeile
ce stateau acasa, se sculau, isi faceau Cruce si
lasau impletitul sau orice altceva lucrau. Iar
Dumnezeu ii binecuvanta. Erau sanatosi si se
bucurau… Acum au desfiintat sarbatorile, s-au
indepartat de Dumnezeu si de Biserica si in cele
din urma tot ce scot din munca lor dau la doctori
si la spitale… Odata a venit un tata la Coliba si
mi-a spus: “Copilul meu se imbolnaveste adesea
si medicii nu pot afla ce are”. “Sa incetezi de a
mai lucra duminica si toate se vor schimba”,
i-am spus. Si intr-adevar, n-a mai lucrat si copilul
lui s-a facut bine.
Intotdeauna le spun mirenilor sa inceteze de a
mai lucra duminicile si sarbatorile, ca sa nu-i
ajunga nenorociri in viata. Fiecare isi poate
randui treburile, astfel incat sa nu le faca in
duminici si sarbatori. Esenta problemei este
sensibilitatea duhovniceasca. Daca exista
sensibilitate, se pot afla solutii pentru toate.
Si chiar de s-ar pagubi putin din pricina unor
schimbari ale treburilor lor, vor primi indoita
binecuvantare. Dar multi nu inteleg aceasta. Nu
merg nici la Sfanta Liturghie. Sfanta Liturghie
sfinteste. Daca crestinul nu merge duminica la
biserica, cum se va sfinti?
Din pacate insa, oamenii incet-incet merg inspre
a nu mai respecta nici sarbatori, nici nimic. Vezi
ca si numele le schimba, ca sa nu-si mai aduca
aminte de sfinti. Pe Vasiliki o fac Viki; pe Zoe,
Zozo, spunand astfel de doua ori “Zoo”[3]. Au pus
sarbatoarea mamei, a lui mai, aprilie… Peste
putin vor spune: “Astazi este sarbatoarea
anghinarei , cealalta a chiparosului, in cutare
ziua de nastere a celui ce a inventat bomba
atomica sau fotbalul“. Dar nu va lasa Dumnezeu.

particular relationship to the Church, but
a few days before an acquaintance had
told him about a grace-bearing monk
named Elder Paisios. So, in his surprise,
he impulsively addressed the unknown
monk, “Are you Elder Paisios?” The elder
didn’t answer him. He smiled, gently
caressed his head, and said, “Don’t be
afraid, you’ll be fine!”The man regained
consciousness. Though he was con-fused
by the strangeness of what had occurred,
and although he didn’t know the identity of
his miraculous visitor, he believed his
reassuring words. The man described with
unmistakable conviction what he had
experienced to his doctors― who, surprised
by the humanly inexplicable improvement in
his condition, confessed that they had
witnessed a true miracle.
After he was discharged, he looked in the
window of a bookstore he was passing,
and he was surprised to see a picture of
the monk who had saved him on the
front cover of a book. He had discovered
the identity of his benefactor, and, being
full of gratitude , he bought the book and
read it.
Moved by what he read, in January of
1998
he
made
a
pilgrimage
to
Panagouda, and this is when he offered
his account. The elder’s intervention, in
addition to saving him from certain
physical death, radically changed his life.
He sought out a spiritual father and went
to confession, abandoning the worldly
life despite intense opposition from his
relatives.
“I can’t keep doing the same things,’ he
said, with tears in his eyes. “The elder’s
bright, smiling face is always coming to
my mind
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How the elder Paisios planted Christ in a
young man’s soul

O casa fara aceste lucruri nu este casa! Prezenta
unei asemenea ambiante este foarte importanta!

“I was a law student,” recalls Monk Paisios,
“and I visited the Elder on August 22, 1988,
with a classmate of mine named Gregory. It
was my first visit to the Holy Mountain.
People I knew had urged me to go, because I
was estranged from the Church. I went
mostly for what you might call ‘spiritual
tourism,’ but I also wanted to prove to the
Elder that there is no God and that he had
wasted all his years as a monk.
“We arrived at Panagouda around four
o’clock in the afternoon and found about
thirty-five people waiting. They rang the bell
persistently, but the Elder didn’t come. We
went around to the back, but it was locked. I
don’t know what happened inside me, but
there―for the first time in twelve years of
living without the mysteries of the
Church―I knelt down and prayed. I said,
‘My God, if You really exist and You want
me to believe, make the Elder come and talk
to us about You.’
“Not even five minutes passed before the
Elder emerged from the woods and slowly
approached us with a serene look and a very
sweet smile.
‘Father Paisios?’ I asked with emotion.

Sunt sfinţite locuinţele noastre? Gustă copiii noştri
pâine sfinţită (prescuri, anafură, artos) şi
agheasma? Cine ne împiedică să le dăm copiilor în
fiecare dimineaţă, asigurându-le astfel sănătatea?
Există în ambianţa caselor noastre obiecte şi
imagini sfinţite – cruce, icoane, tablouri cu subiecte
din istoria biblică şi din Vieţile Sfinţilor – care
acţionează nevăzut asupra copiilor noştri?
Prezenta unei asemenea ambianţe este importantă
încă de la vârsta prunciei, când se formeaza primele
impresii ale copilului. Iată ce spune despre aceasta
Teofan Zavoratul:
„Simţurile să primească primele lor impresii de la
obiecte sfinţite: pentru ochi să fie icoana şi lumina
candelei, pentru auz – cântari sfinţe, şi asa mai
departe. Copilul nu înţelege încă nimic din ceea ce
are în faţa ochilor, însă vederea şi auzul lui se
obişnuiesc cu aceste obiecte, şi ele, ocupând
primele inima, ţin la departare alte lucruri. În urma
simţurilor, şi primele exerciţii ale imaginaţiei vor fi
sfinţite: acesteia îi va fi mai uşor să-şi închipuie
aceste obiecte decât altele.”
(Protoiereul Vasilie Zenkovski)
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‘What do you want Father Paisios for?’ he
replied.
‘To give him these socks and to get his
blessing.’
‘Bend down, so I can bless you,’ he said to
me.
“Not since my baptism had I received that
kind of blessing. He laid his hand on my
head and prayed for about five minutes.
“Later he took us to the yard outside his cell,
and we sat on the logs. He spoke about God
and world events as though he had heard
the latest news reports, all the while offering
us lots of lumps of delight.
“In the meantime, two guys who looked like
anarchists arrived, and the Elder continued
his talk. He also spoke to us about
Buddhism, gradually, like a doctor,
removing the thorns that had been
embedded in me―I had done yoga for an
hour a day for the past few years.
“After an hour of discussion, he turned to
me and asked, ‘Do you want to become my
disciple?’ ‘No, Father,’ I answered, ‘I’m just
not suited to this kind of thing: I love the
world.’ He asked the question several more
times during my visit, but unfortunately I
was so far away from spiritual things at the
time that I couldn’t grasp the magnificence
of his proposal.
“Afterward he left us to go and stack some
chopped wood. We said that we would help
him, but he refused, saying that he did it for
asceticism and that it was his obedience.
“For about fifteen minutes, we four spiritual
tourists didn’t speak to each other. The
Elder’s words had made an impression on
us. With everything he said he removed my
doubts about the existence of the Triune
God. But at the same time, the evil one was
attacking me with thoughts, which I
accepted. It crossed my mind to ask the
Elder secretly, inside my soul, what we must

ICOANA PORTARITA
Se spune ca in vremea prigoanei icoanelor iconoclasmul - traia in Niceea Asiei Mici o
vaduva credincioasa, ce avea un singur fiu.
Ea pastra cu mare evlavie aceasta icoana a
Maicii Domnului in casa sa. La un control
facut de trimisii imparatului, acestia au
gasit icoana si au spus amenintator
vaduvei: "Da-ne bani ca sa scapi impreuna
cu icoana ta, altfel vom implini poruncile!".
Atunci femeia le-a dat bani multi, sa-i dea
un ragaz pana a doua zi.
Noaptea l-a luat pe fiul ei si icoana si au
mers pe tarm. Femeia a scos icoana din casa
si s-a dus cu ea la malul marii si i-a spus:
"Maica Domnului, eu nu mai pot sa te apar.
Stapana lumii, tu, ca Maica a lui Dumnezeu,
ai stapanire peste toata zidirea. Tu poti sa
ne
izbavesti si pe noi de mania
stapanitorilor si icoana ta de cufundarea in
mare.", si a pus-o pe apa. Iar icoana a venit,
in chip minunat - dreapta, pe apa, fara a se
scufunda - pana la Sfantul Munte Athos.
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do to gain paradise. I supposed, with my
vainglorious brain, that since Father Paisios
was so spiritually advanced he would guess
my thoughts and answer me. God had pity
on me, ignoring my egotism. I saw the Elder
put down the wood and come toward us
with slow strides, looking deep into my
soul―and no longer at my eyes. And he
answered me, ‘Have love and faith in Christ,
my child.’
“My legs began to tremble, and my heart
was beating so hard that I thought it would
burst. The only thing that I was able to say
was, ‘Gregory, let’s go,’ and ‘Father, your
blessing.’ He replied, ‘Why do you want to
leave? Sit down, I’ll make you my disciple,
and I’ll even give you my name.’ But my
heart couldn’t bear the divine revelation that
had taken place inside it.
“From then on, my life changed entirely.
Even though I never saw him again, there
was
always
an
inner
spiritual
communication between us. His presence in
my life, even after his repose, has
manifested itself in an amazing way on
many occasions. But the biggest miracle is
that, although I had been completely
estranged from the Church, he succeeded in
planting Christ in my soul forever. In less
than six years, I went from denying our
Church to being a monk. And I received
the name Paisios, just as the Elder
had foreseen.”

Vaduva a fost mangaiata de aceasta
priveliste si i-a multumit Preacuratei, iar
fiului ei i-a spus: "Copilul meu, dorinta
noastra cea catre Maica Domnului este deja
implinita. Eu sunt gata sa mor pentru
credinta mea, prin mainile tiranilor, daca
va trebui, dar nu doresc si moartea ta. Te
rog si te implor sa pleci in partile Greciei."
Fiul a ascultat-o si a plecat la Tesalonic,
apoi in continuare a mers in Sfantul Munte
Athos, in acel loc unde, dupa putini ani, a
fost ridicata Manastirea Iviron. Acolo a
devenit calugar si, dupa ce a trait in chip
bineplacut lui Dumnezeu, s-a mutat la cele
vesnice." Se vede ca ajungerea lui acolo s-a
facut dupa iconomia si purtarea de grija a
lui Dumnezeu, deoarece de la el au aflat si
pustncii Sfantului Munte istoria icoanei pe
care, impreuna cu mama sa, o aruncase in
mare.

Dupa ani si ani, cand aproape de tarm
fusese construita Sfanta Manastire Iviron,
calugarii au vazut intr-o seara deasupra
valurilor un stalp de foc ce ajungea pana la
cer. In fata privelistii iesite din comun, au
ramas nemiscati si cantau. Vedenia a mai
continuat cateva nopti, pana ce s-au adunat
si calugari de la alte manastiri acolo, pe
tarm. Atunci au vazut ca acel stalp de foc
izvora dintr-o icoana a Maicii Domnului, iar
cand parintii vroiau sa se apropie cu barca,
icoana se indeparta. S-au intors in biserica
manastirii si s-au rugat cu credinta si
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lacrimi Maicii Domnului sa daruiasca acea
icoana manastirii lor.

Era atunci in Manastirea Iviron un
ieromonah cu numele Gavriil, care in lunile
de vara traia ceva mai sus de manastire, in
nevointa si post aspru, asemeni unui inger
pamantesc. Lui i s-a aratat Prea Sfanta
Nascatoare de Dumnezeu si i-a zis: "Spune
egumenului si fratilor ca voiesc sa le dau
icoana mea pentru a-i acoperi si ajuta, apoi
intra in mare si paseste pe valuri, si atunci
vor cunoaste toti buna voire a mea catre
manastire."
Apoi toti monahii au iesit la tarm unde
Gavriil a pasit pe apele marii ca pe uscat si
s-a invrednicit sa ia in mainile sale aceasta
icoana grea si de mari dimensiuni, pictata
pe lemn. Pe tarm, monahii s-au inchinat
icoanei cu evlavie si mare bucurie. Apoi cu
cantari au dus-o in sfantul altar al bisericii
manastirii.
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In ziua urmatoare, insa, icoana nu a mai
fost gasita in biserica! Cautand-o, au gasit-o
pe zidul manastirii, deasupra portii
centrale.
Au adus-o in biserica, dar iarasi au gasit-o
la poarta. Acest lucru neobisnuit s-a
intamplat de mai multe ori, pana cand
nedumerirea monahilor a fost dezlegata de
Preasfanta, care i-a aparut in vis
egumenului, zicandu-i:
"Spune fratilor sa nu ma mai deranjeze de
acum inainte, pentru ca eu nu doresc sa fiu
pazita de voi, ci eu sa va pazesc pe voi, nu
numai in viata de acum, ci si in cea viitoare.
Si sa nadajduiasca in milostivirea Fiului
meu si Stapanului tuturor toti monahii
traitori cu evlavie si frica de Dumnezeu in
muntele acesta virtuos. Acest dar eu l-am
cerut de la El si iata, va dau voua semn: cat
timp veti vedea icoana mea in aceasta
manastire, harul si mila lui Dumnezeu nu
vor lipsi de la voi."
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Monahii s-au bucurat de toate acestea si
apoi au zidit un paraclis aproape de poarta
manastirii, unde au pus aceasta icoana
facatoare de minuni, care se afla in acest loc
pana astazi. Datorita acestei intamplari,
icoana a primit numele de "Portarita".
Icoana este una de mari dimensiuni, ea
avand 1,30 x 1,90 metri. Icoana este
ferecata, cu exceptia fetelor, cu o
imbracaminte de aur si argint, cu pietre
pretioase, monezi de aur si o multime de alte
podoabe daruite de imparati, regi, egumeni,
duci, ofiteri si simpli credinciosi. Aceste
odoare
sunt
dovezi
ale
minunilor
Preacuratei. Le-au oferit Maicii Domnului
aceia care au primit ceea ce au cerut de la
ea.
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