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1. O studentă dentistă, făcând practică într-o clinică, şi-a lăsat pe masă, în cabinetul de
lucru, poşeta în care avea bani mulţi şi un ceas de mână, de mare valoare. Când să
plece acasă, a observat că lipsesc banii şi ceasul. Ea, fiind foarte credincioasă, imediat
a venit la Sfânta Paraschiva şi i-a spus durerea sa, dar pentru pomelnic n-avea bani.
După trei zile vine un om în vârstă la cabinetul medical şi îi aduce ceasul şi banii,
cerând mii de scuze pentru feciorul său, care era un golan şi - fiind chiar clientul ei - a
profitat când ea a ieşit din cabinet şi i le-a furat. Tatăl băiatului i le-a găsit ascunse, l-a
bătut până i-a spus de unde le-a luat, apoi a venit de i le-a adus înapoi.
2. O femeie tânără de 33 de ani dintr-un sat de lângă Iaşi, a intrat într-o zi în Sfânta
Mitropolie. Părea abătută, nervoasă şi chiar nebună. S-a închinat la multe icoane şi a
venit la moaştele Sfintei Paraschiva. S-a închinat, însă când a vrut să sărute sfânta
raclă, o putere a izbit-o şi ea a căzut la pamant . A inceput sa strige: "draci, diavoli..".
Oricine venea către dansa, ea ii împingea, şi la un moment dat a venit paraclisierul
Sfintei Mitropolii - un diacon cu viaţă frumoasă călugărească -, a apucat-o de mână şi
a întrebat-o: "Spune, ce păcat ai făcut?" Ea a spus că a umblat cu farmece, că a auzit

că soţul ei o înşeală.
A întrebat-o de unde este şi cum o cheamă? Nu ştia, ci se văieta de cei trei copilaşi ai
săi. Atunci părintele diacon a întrebat-o dacă ştie să citească. Ea a spus că ştie; el i-a
dat acatistul Sfintei Paraschiva ca să-1 citească. Ea s-a aşezat în genunchi la picioarele
sfintei şi a citit tot acatistul. Apoi preotul duhovnic a chemat-o la el, a vorbit şi a văzut
că ea s-a limpezit la minte.
A mărturisit-o şi, fiindcă ea a spus că de trei zile n-a luat în gură nici un strop de apă,
a împărtăşit-o. Femeia a plecat acasă sănătoasă.
3. Într-o zi o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie, alergând prin biserică şi
plângând în hohote. Am întrebat-o ce are. Mi-a spus că lucrează ca femeie de serviciu
la tribunal, a făcut sinuzită, dar, neavând timp să se trateze, a neglijat şi s-a pomenit
cu dureri grozave de cap şi apoi i s-a umflat tot capul. Era fără soţ, cu trei copii. S-a
dus la doctor, care i-a spus că tot creierul este acoperit cu puroi şi că trebuie să-i facă
operaţie foarte grea, dar că ea nu va rezista la această operaţie, şi de aceea să aştepte
moartea.
Am întrebat-o dacă crede în Dumnezeu, a spus că da, dar la biserică vine rar, având
serviciu, copii şi sărăcie mare. Atunci am dus-o la Sfânta Paraschiva, ea s-a închinat,
i-am făcut pomelnic, dar ea avea numai cinci lei, a lăsat pomelnicul şi a plecat. Peste
trei luni am intalnit-o pe strada, sănătoasă, voioasă. Am întrebat-o cum se simte, îmi
spune: "Bine! Dar să vedeţi cum s-a întâmplat. La vreo trei săptămâni după ce am dat
pomelnicul, a început să-mi curgă puroi din nas şi a curs mult timp. S-a scurs toată
infecţia de pe creier şi m-am făcut sănătoasă".
5. O maică din Cheile Bicazului a venit la Sfânta Paraschiva, fiind bolnavă de urechi
de nu mai auzea nimic şi avea şi dureri. A stat trei zile în rugăciuni cu lacrimi şi a
plecat complet sănătoasă.
6. Mi-a povestit un preot din Ardeal că în parohia lui a fost o fată care trebuia să se
căsătorească cu un băiat. O fată cuminte, însă băiatul a fost rău, a lăsat-o şi s-a
căsătorit cu alta. Ea, fiind foarte necăjită, a venit la preotul paroh şi i-a povestit
durerea sa. Preotul a sfătuit-o să meargă la Iaşi, să se închine la moaştele Sfintei
Paraschiva şi să dea un pomelnic. L-a ascultat. Peste o lună s-a căsătorit cu un băiat
foarte bun şi e fericită.
7. Un alt preot, tot din Ardeal, mi-a povestit: A fost bolnav de plămâni - T.B.C. -, i
s-au făcut multe antibiotice şi el a simţit că începe să orbească. Când s-a dus la doctor,
acela i-a confirmat această nenorocire. Preotul imediat s-a urcat în tren şi a venit la
Iaşi. Era ora zece seara şi Sfânta Mitropolie era închisă. Atunci el a stat în genunchi
afară lângă peretele unde stau moaştele Sfintei Paraschiva, s-a rugat câteva ceasuri
plângând. A doua zi a simţit că e sănătos şi până astăzi nu mai are nimic nici cu ochii,
nici cu plămânii, slujeşte şi azi Sfânta Liturghie la o mănăstire din Ardeal.
8. A venit o doamnă de la Bucureşti aducând în dar Sfintei Paraschiva un covor
persan mare şi frumos. Am întrebat-o ce înseamnă acest dar. Mi-a povestit că soţul ei,
bărbat de 45 de ani, s-a îmbolnăvit. Cu tot progresul medicinii, doctorii nu găseau leac
la boala lui şi i-au jspus să se pregătească de moarte, că are cancer, într-o zi vine la ei
acasă un prieten evreu şi le spune că el pleacă la Iaşi şi îi sfătuieşte să-i dea bani şi
pomelnic să ducă el la Sfânta Paraschiva. Şi l-au ascultat şi i-au dat. Peste două luni
soţul ei s-a făcut sănătos fără nici un tratament şi, drept mulţumire, ea personal a adus

acest covor la Sfânta Paraschiva.
9. O femeie de la ţară, foarte disperată, a venit la Sfânta Paraschiva că i s-a furat vaca.
A dat un pomelnic şi a plecat. Peste o săptămână a venit să-i mulţumească Sfintei
Paraschiva, că a găsit vaca în al treilea sat.
10. Vine o mamă foarte necăjită la Sfânta Mitropolie şi-mi spune că are o fată cam
leneşă şi putin credincioasa si ca are in fata bacalaureatul si admiterea în facultate.
Am sfătuit-o să o aducă şi pe fată la Sfânta Paraschiva. Când a venit cu fata, am
întrebat fata dacă ştie rugăciuni, mi-a răspuns că nu ştie nici o rugăciune. Am dus-o în
faţa sfintei racle a Cuvioasei Paraschiva şi i-am zis să stea în genunchi să se roage
cum ştie. Ea a spus sfintei că are frică de română şi ştie numai despre Eminescu.
Exact aceasta a întrebat-o la bacalaureat şi fata a reuşit bine.
Vine altă grijă şi mai grea: admiterea la facultate. Fetiţa vine de acuma singură la
Biserică şi mai des. Iar în ziua examenului la admitere vine şi îi spune Sfintei
Paraschiva că ea ştie la chimie mai bine oxigenul. Asta a întrebat-o şi a luat media
şapte. Dar nu avea loc, pentru că au intrat cu cea mai mică medie de 7,50.
Mama sa vine iarăşi cu lacrimi la Sfânta Paraschiva şi iarăşi sfânta o ajută. Au rămas
patru copii fără locuri, însă unul din ei era băiatul unui şef mare al oraşului şi acesta
face demersuri la Bucureşti şi se mai aprobă patru locuri, în care intră şi fetiţa în
cauză. Aşa a ajutat-o cuvioasa să intre şi fetiţa ei şi de atunci fata şi mama vin foarte
des la cuvioasa să-i mulţumească.
11. Într-o seară a venit la Sfânta Mitropolie o doamnă de 35 de ani, foarte agitată,
emoţionată până la lacrimi. Plângea şi se închina la toate icoanele, dar mai ales la
Cuvioasa Paraschiva. După ce s-a mai liniştit am întrebat-o ce are. Şi a zis că e foarte
fericită şi a venit să-i mulţumească lui Dumnezeu şi Sfintei Paraschiva. Mi-a povestit:
"Sunt funcţionară în Galaţi şi m-am hotărât să fac facultatea de germană, dar nu mă
simţeam aşa bine pregătită, am vrut sa-mi încerc şansa, venind în drum spre Iaşi la
examenul de admitere, m-am întâlnit pe tren cu o domnişoară care era în aceeaşi
situaţie ca şi mine. Când am ajuns la Iaşi, eu i-am propus domnişoarei să mergem
amândouă la Sfânta Paraschiva să-i cerem ajutorul. Domnişoara, foarte mândră, mi-a
răspuns �că ea n-are nevoie de ajutorul nimănui, că este pregătită bine�. Eu totuşi
am venit la Sfânta Paraschiva şi i-am cerut ajutorul şi mi l-a dat. La examen cea bine
pregătită a picat şi eu am reuşit, iar acum am venit să-i mulţumesc Cuvioasei".
12. O doamnă din Bacău voia neapărat să se mute la Iaşi. Mulţi ani s-a chinuit cu
această problemă, dar nu putea să reuşească. Şi atunci, după sfatul cuiva, a venit la
Sfânta Paraschiva, s-a închinat şi a lăsat pomelnic. Au trecut câteva luni şi ea nu
numai că a fost mutată la Iaşi, ci a căpătat şi locuinţă.
13. Două cumnate trăiau într-o casă, în buna înţelegere, într-o zi la una din ele au
dispărut 200 de lei. Ea a reproşat cumnatei sale că aceea i-a luat, cea învinuită s-a
jurat că nu ştie nimica, dar degeaba... Atunci a venit la Sfânta Paraschiva, a dat
pomelnic în care s-a rugat ca Sfânta Paraschiva să arate cine este vinovat, ea sau cea
care cleveteşte. După două săptămâni copilul de nouă ani al păgubaşei, jucându-se pe
stradă, a fost omorât de o maşină. S-a adeverit că acuzaţia era nedreaptă, femeia care
acuza era mincinoasă.

14. Pe ziua de 16 octombrie 1968 vine o mamă într-o stare de nebunie, ţipă, strigă,
plânge, îşi rupe părul... Am intrebat-o ce are. Mi-a spus că e foarte vinovată faţă de
Sfânta Paraschiva.
În ziua hramului, Sfânta Paraschiva, 14 octombrie, ea s-a apucat să facă pregătiri
pentru iarnă. Mama ei, o femeie bătrână şi credincioasă, îi spune: "Draga mea, să nu
faci asta, căci astăzi este o mare sărbătoare - ziua Sfintei Paraschiva".
Ea îi răspunde: "în fiecare zi este câte un sfânt, dar eu n-am timp să-i prăznuiesc pe
toţi". La o oră după acesta discuţie, şi-a trimis fetiţa ei de nouă ani să cumpere ulei de
la alimentară, dar, luându-se cu treaba, n-a observat că a trecut un ceas şi fetiţa nu mai
vine. în cele din urmă, o vecină a venit şi i-a spus că fetiţa e dusă cu salvarea la spital,
deoarece a dat peste ea un autobuz. Dar pocăinţa mamei a fost sinceră şi fetiţa s-a
făcut sănătoasă, fără nici o complicaţie.
15. În casa unui profesor universitar era o mare păgânătate. în ziua de 14 octombrie hramul Sfintei Paraschiva - soţia profesorului i-a spus femeii din casă: "Astăzi să faci
săpun". Aceea, fiind creştină, i-a răspuns: "Eu nu fac asta, că e mare sărbătoare.
Astăzi e Cuvioasa Paraschiva şi mă duc la Sfânta Mitropolie la slujbă". Şi g-a dus la
sfintele slujbe.
Stăpâna, foarte supărată, s-a apucat singură să facă săpunul. A aşezat un cazan afară şi
acolo a clocotit grăsimea cu soda caustică şi cu apa. Ea a intrat în casă, iar fetiţa ei
unică, de 12 ani, fugea în jurul cazanului şi la un moment-dat, a căzut în el şi a murit
imediat.
16. Fiica unei doctoriţe de aici din Iaşi a căzut la un examen şi era ameninţată să
rămână repetentă. A venit mama ei la mine şi mi-a spus necazul ei, desigur
rugându-se Sfintei Paraschiva cu lacrimi. Doctoriţa mi-a făcut mie mult bine. Am
rugat-o şi eu pe Sfânta Paraschiva s-o ajute, s-o scoată din acest necaz spunându-i:
"Tu ştii, Sfântă Paraschiva, cât de mult m-a ajutat doctoriţa pe mine, te rog ajut-o şi tu
pe ea, că eu nu pot". Noaptea am visat-o pe Sfânta Paraschiva, care mi-a spus: "Şi ce
datoare sunt eu doctoriţei, dacă te-a ajutat pe tine? Dar hai să fie cum vrei tu!" Şi a
continuat: "Eu îţi trimit pe fiul tău, care-i prieten cu profesorul fetei, să vorbească el
cu profesorul s-o mai examineze o dată, iar eu o voi ajuta la examen". Peste două zile
a venit băiatul meu de la Bucureşti - nechemat -, a aranjat toate şi fata a luat examenul
şi a trecut în anul trei.
17. O fată farmacistă foarte cuminte, având 32 de ani, tot voia să se căsătorească. Prin
mine a dat rugăciuni la Sfânta Paraschiva şi la 1 ianuarie 1968 a făcut cunoştinţă cu
un doctor văduv. Acela începe s-o curteze, dar ceva serios nu spunea. Apoi o lasă şi se
duce la altele. Ea, disperată, tot vine şi mi se plânge, iar eu îi spun: "Să continuăm cu
rugăciuni la Cuvioasa Paraschiva".
Şi într-o duminică, pe neaşteptate, vine doctorul la familia fetei şi o cere în căsătorie.
Peste zece zile s-a făcut nunta şi sunt fericiţi.
18. În anul 1968, prin luna martie, într-o dimineaţă, Părintele Stareţ loanichie din
Sfânta Mitropolie se apropie de mine şi-mi spune, arătând spre o doamnă: "Vezi,
doamna aceea a venit din Bulgaria şi nu ştie româneşte, matale ştii ruseşte, încearcă să
vorbeşti ruseşte cu ea să vedem ce doreşte - dacă ştie şi ea ruseşte", într-adevăr,
doamna ştia ruseşte. S-a bucurat că poate să-şi spună durerea ei şi plângând mi-a
povestit că are un singur băiat, care a ajuns la facultate în anul doi şi subit a înnebunit,
dar într-o formă aşa de gravă că-1 ţine într-o cuşcă.

Ea întotdeauna a fost credincioasă, în schimb soţul ei este un ateu şi întotdeauna îl
blestema pe copilul lui şi înjura pe Dumnezeu. Ea mereu se ducea la biserică,
rugându-se cu lacrimi pentru copilul ei. într-o noapte visează o femeie înaltă,
îmbrăcată în negru, care-i spune: "Dacă vrei să fie sănătos copilul tău, să vii la mine".
Femeia n-a întrebat-o unde să meargă şi cine este aceea pe care a visat-o.
Peste vreo două luni iarăşi visează aceeaşi femeie care-i spune acelaşi lucru ca prima
dată. Atunci ea o întreabă: "Dar cine eşti şi unde să mă duc?". Ea a răspuns: "Sunt
Sfânta Paraschiva din Iaşi!"
Doamna din Bulgaria locuia chiar în capitala ţării - Sofia. Imediat s-a dus la ambasadă
şi, căpătând paşaportul, a venit la Sfânta Paraschiva. M-a întrebat ce să facă, cum s-o
roage pe Sfânta Paraschiva pentru fiul ei? Am învăţat-o, a dat pomelnic pentru un an
de zile, asta din proprie iniţiativă. Toată ziua nu s-a dezlipit de la sfânta raclă până
seara, apoi a plecat.
După un an a venit cu mama ei de 90 de ani să-i mulţumească Sfintei Paraschiva că
băiatul ei s-a făcut complet sănătos şi continuă studiile la facultate.
19. O femeie care a lucrat mulţi ani în Sfânta Mitropolie mi-a povestit că o durea un
picior tare rău. Ea s-a rugat mereu la Sfânta Paraschiva să-i aline durerea, într-o
noapte a visat pe Sfânta Paraschiva care s-a atins de piciorul ei şi i-a spus: "Acuma
n-are să te mai doară". Şi, într-adevăr, aşa a fost.
20. O femeie a venit la Sfânta Paraschiva cu rugăciuni pentru soţul ei care a fost
condamnat la zece ani de închisoare. După doi ani s-a întors acasă. Ea a venit şi a
mulţumit Cuvioasei Paraschiva.
21. În duminica de 21 februarie a venit o femeie şi a întrebat cu ce poate ea mulţumi
Sfintei Paraschiva pentru ajutorul primit. Avea o singură fată studentă, care a fost
condamnată de doctori la moarte, găsindu-i-se cancer în sânge - leucemie. Dar mama
sa a dat rugăciuni la Sfânta Paraschiva şi fiica ei s-a vindecat, este sănătoasă şi-şi
continuă studiile. Am sfătuit-o să dea rugăciuni de mulţumire şi să vină şi ele cât de
des la biserică să-i mulţumească Sfintei Paraschiva şi lui Dumnezeu pentru ajutorul
primit.
22. Cu doi ani în urmă, într-o dimineaţă, a venit în Sfânta Mitropolie o doamnă
bătrână şi a stat toată slujba lângă Sfânta Paraschiva. Apoi m-a rugat să-i dau adăpost
să se odihnească, căci la noapte pleacă acasă. Am luat-o la mine. Mi-a povestit că e
din Craiova, are un fiu membru al guvernului, dar nu vrea să ştie de ea că este săracă.
De mult are dorinţa să vină să se închine Sfintei Paraschiva şi s-a rugat mult pentru
aceasta, dar n-avea bani cu ce veni. într-o noapte visează pe Sfânta Paraschiva care-i
spune: "Te voi ajuta să vii la mine". A trecut o săptămână şi pe neaşteptate primeşte
de la fiul său suma de cinci sute de lei şi cu banii aceştia imediat a venit la Sfânta
Paraschiva să-i mulţumească că i-a împlinit dorinţa.
23. O fată voia să dea la medicină. Vine la Sfânta Mitropolie foarte necăjită că toată
vara nu s-a pregătit aşa cum trebuie şi îi e frică că nu va putea intra, căci din ce a
învăţat nu poate ţine minte decât structura splinei. Eu o sfătuiesc să se ducă la racla
Sfintei Paraschiva să se roage cum ştie şi ea îi va ajuta.
Tânăra, stând în genunchi în faţa sfintei racle, spune: "Sfântă Paraschivo, nu sunt
pregătită, ştiu bine numai splina".
La examen intră trei candidaţi. Li se dă cutia cu bileţele, trag primii doi bileţelele şi la

urmă trage şi ea cu strângere de inimă, şi mare-i fu mirarea că-i vine pe bileţel splina.
A ştiut perfect şi a luat zece.
A doua zi a venit la Sfânta Mitropolie să-i mulţumească Cuvioasei Paraschiva. De la
uşă a început să plângă şi să strige: "Cuvioasă, tu ai luat zece, tu ai ştiut, tu eşti
studentă..., nu eu...". Şi de atunci era nedespărţită de la Sfânta Mitropolie la toate
slujbele. A terminat cu bine facultatea de medicină şi acum e medic în Iaşi.
24. În ultimul război mondial ostaşii români şi ruşi au povestit următoarele: Când
frontul era în jurul laşului şi când ruşii porneau atac, apărea o femeie de statură uriaşă,
oprindu-se între cele două tabere de duşmani, ostaşii se simţeau sleiţi de puteri şi nu
puteau să mai lupte. Astfel oraşul Iaşi a fost scutit de mari distrugeri. Era Cuvioasa
Paraschiva - ocrotitoarea.
25. Mi-a povestit Preotul Popovici Laurenţiu, care a luat parte la cele ce urmează: "în
anul 1946 a fost mare foamete în Moldova. Nu plouase doi ani. Soborul de preoţi şi
diaconi s-au pornit în pelerinaj cu sfintele moaşte ale Cuvioasei Paraschiva; ne-am
oprit în satul Mogoşeşti şi am început Sfântul Maslu, eram în frunte cu
episcopul-vicar Valeriu Moglan. La începutul Sfântului Maslu a venit o ploaie
torenţială".
26. Tot părintele de mai sus povesteşte că a fost de rând la Cuvioasa Paraschiva şi
citea acatistul sfintei la raclă, la picioarele sfintei. O femeie cerşetoare, făcându-se că
se închină, a pus mâna pe banii care erau la sfânta în raclă. Dar a ţipat grozav, că
mâna ei se încleştase şi nu putea să o scoată din sfânta raclă. S-au făcut rugăciuni
pentru iertarea ei şi ea şi-a scos mâna, făgăduind că niciodată nu va mai fura bani, ori
alte obiecte.
27. A venit o femeie necăjită că soţul ei are pe faţă nişte bube care supurează şi-1 dor
- toată faţa îi era cuprinsă de acestea. A încercat la mulţi doctori, cu diferite
tratamente şi alifii, dar totul era în zadar, ba parcă după fiecare tratament se înfocau şi
se extindeau mai tare. Atunci soţia lui a venit la Cuvioasa Paraschiva, a plâns, s-a
rugat la cuvioasa şi a dat pomelnic. Cu o batistă curată ce avea la ea, a desfăcut-o şi a
şters sfintele moaşte.
Când a ajuns acasă, a pus batista pe faţa soţului şi i s-au mai potolit durerile, iar după
o săptămână au dispărut bubele, în fiecare zi stătea câteva ore cu batista pe faţă. Soţia
a venit şi a mulţumit Cuvioasei Paraschiva şi lui Dumnezeu şi a spus minunea.
28. În nordul Ardealului era un preot cu soţia şi doi copii, foarte credincioşi. Fiind un
sat mic cu 120 de familii şi foarte sărac, cu o biserică de lemn, foarte dărăpănată,
iarna nu se făcea foc deloc în ea, iar vara era mâncată toată pe dinafară de ciocănitori,
încât în fiecare vară trebuia lipită pe dinafară cu pământ şi până toamna era din nou
găurită de ciocănitori.
Preotul şi credincioşii au făcut demersuri şi cereri la superiori să aprobe să facă
biserică nouă, dar fiind sub regim comunist, nu le dădea voie. Era prin anul 1969.
Atunci preotul s-a apucat de făcut biserica fără autorizaţie. Au ridicat-o din temelii, au
acoperit-o cu tablă, au tencuit-o pe dinăuntru, dar nu mai aveau putere s-o termine.
Atunci soţia preotului a venit la Cuvioasa Paraschiva, a plâns, s-a rugat, a lăsat
pomelnic şi a cerut ajutorul cuvioasei şi la urmă mi-a spus mie ce necaz are.
Eu ştiam o maică care avea ceva bani şi tot voia să facă o faptă bună, eventual să facă
undeva o fântână, să fie pomană la cei morţi. Aşa se gândea dânsa, că toţi care vor bea

apă din acea fântână vor zice o vorbă bună pentru cel ce a făcut-o. M-am dus la ea şi
i-am zis: "Uite, a venit o preoteasă din Ardeal unde construiesc o biserică şi nu mai au
putere s-o termine. Lasă fântâna şi dă banii la biserică că-i mai mare pomană".
Maica aşa a făcut - a dat o sumă mare de bani de au făcut iconostasul, electrificarea şi
jumătate din pictură, apoi după câteva luni a mai dat o sumă de bani de au terminat
pictura şi pavimentul pe jos. Acest lucru a însufleţit pe credincioşi şi au terminat
Biserica. Banii aceştia i-a socotit direct de la Cuvioasa Paraschiva şi de la Maica
Domnului.
Drept mulţumire, preotul a pus pe pictori s-o picteze în biserică pe Cuvioasa
Paraschiva şi pe Sfânta Muceniţă Sebastiana, al cărui nume îl purta maica milostivă.
Aceasta a fost minunea Cuvioasei Paraschiva de la Iaşi.
29. A venit preotul din Ardeal cu soţia la Iaşi să-i mulţumească Cuvioasei Paraschiva
de ajutorul primit, că din greu impas i-a scos şi, drept răsplătire, Cuvioasa Paraschiva
i-a încărcat cu multe daruri pentru sfânta biserică. Maica care a dat banii pentru
pictură a mai dat un rând de veşminte preoţeşti. Preoţi şi credincioşi au pus bani şi au
luat un potir şi cele necesare pentru slujit Sfânta Liturghie, au mai donat icoane,
covoare şi alte lucruri necesare sfintei biserici. Tot o minune a Cuvioasei Paraschiva
este şi împodobirea sfintei biserici(Biserica aceasta este în localitatea Bogata de Sus,
judeţul Cluj, protopopiatul Dej, iar preotul se numeşte Ramba Gheorghe şi a stat acolo
15 ani.).
Mi-a mai povestit părintele Laurenţiu Popovici că în tinereţea lui a văzut două minuni
ale Cuvioasei Paraschiva:
1) Într-un sat din apropierea laşului au apărut omizi care rodeau tot; atunci preotul
satului şi credincioşii au cerut la Mitropolie să le-o dea pe cuvioasa, să o ducă în
livezile lor, ca să-i scape de această nenorocire. Li s-a aprobat.
Au mers cu sobor de preoţi şi credincioşi şi au pus-o pe Sfânta Paraschiva într-o
grădină sub un copac, care nu mai avea frunze, ci numai omizi. In apropierea grădinii
curgea o apă şi în partea cealaltă era şoseaua naţională. După ce au început
rugăciunile toţi au văzut cum omizile coborau din copac şi mergeau la apă, se aruncau
în apă şi mureau, iar altele mergeau pe şosea, se opreau acolo şi mureau strivite de
maşini şi căruţe. Când s-a terminat Sfântul Maslu şi rugăciunile, nu mai era nici o
omidă pe copac, şi nici în grădini. Le izgonise Cuvioasa Paraschiva.
Au mai zăbovit vreo două ore de i-au adus mulţumire lui Dumnezeu şi Sfintei
Cuvioase Paraschiva pentru minunea făcută.
2) Prin anii 1950-1954 comuniştii au vrut s-o îngroape pe cuvioasa ca să nu-i mai
deranjeze mulţimea de credincioşi care veneau să se închine zilnic.
S-au sfătuit în secret, într-o dimineaţă au trimis nişte oameni să sape groapă în cimitir.
Când au început să sape, cerul, care până atunci era senin şi însorit, s-a întunecat cu
nişte nori mari şi negri, a început un vânt năprasnic, cu ploaie şi gheaţă cât oul de
porumbel, cu tunete şi fulgere, de credeai că-i rade Domnul de pe faţa pământului.
îngroziţi, oamenii au alergat cu mic cu mare la mitropolie să se roage Cuvioasei
Paraschiva să mijlocească ea la Bunul Dumnezeu, ca să nu-i prăpădească. Au chemat
preoţii, au tras clopotele şi au făcut cu toţii acatistul şi paraclisul cuvioasei şi alte
rugăciuni către Domnul şi Maica Domnului, încât toată biserica era numai lacrimi şi
suspine. S-au rugat până târziu. Furtuna s-a potolit. Intre timp au venit vreo 6 bărbaţi
care au povestit mulţimii unde au fost şi ce au vrut să facă edilii oraşului fără ştirea
preoţilor şi a mitropolitului, dar Cuvioasa Paraschiva le-a arătat că nu ei conduc Iaşul.
Văzând minunea, mulţi s-au întors la Dumnezeu şi cu toţii au dat slavă lui Dumnezeu
şi au mulţumit cuvioasei că a rămas în mijlocul lor, să le fie ajutătoare şi grabnic

folositoare în necazuri.
Multe, mari şi minunate minuni face Cuvioasa Paraschiva în fiecare zi, cine le poate
număra? Acestea scrise de mine, păcătoasa, sunt numai o picătură din oceanul
milostivirii sale către oameni. Ea ajută pe toţi care-o cheamă în ajutor şi aleargă la ea
cu credinţă şi dragoste, nădejde şi smerenie.
Sfântă Cuvioasă Maică Paraschiva, roagă-te lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră
şi în această viaţă ajută-ne să trecem cu bine peste greutăţile şi ispitele zilnice. Amin.
Bucură-te, Paraschivo, mult folositoare!
Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt!
Lăudat şi Preamărit să fie Dumnezeu întru sfinţii săi. Amin!
Alte minuni ale Cuvioasei Paraschiva, povestite de credincioşi:
După al II-lea război mondial, cam prin anul 1946, fiind secetă mare, la cererea
credincioşilor s-a făcut procesiune cu rugăciuni şi deplasarea moaştelor Cuvioasei
Paraschiva prin satele afectate. Convoiul cu sfintele moaşte, preoţi şi credincioşi cu
prapori şi lumânări aprinse a pornit de la Iaşi spre nord, către Ştefăneşti, făcând
popasuri şi rugăciuni în mai multe sate.
Ajungând în satul Călăraşi, carul cu boi care ducea sfintele moaşte s-a oprit şi boii
n-au mai putut fi urniţi din loc. Timp de două ore au făcut rugăciuni, neştiind care e
cauza. După acest timp au văzut că din partea cealaltă de deal venea un alt convoi cu
icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Botoşani, însoţit de preoţi şi mulţi
credincioşi, făcând de asemenea rugăciuni pentru ploaie. Icoana Maicii Domnului
venea din direcţia Botoşani-Ştefăneşti-Ilişeni-Bogdăneşti şi s-au întâlnit la Călăraşi.
La întâlnirea celor două procesiuni s-au făcut rugăciuni şi Sfântul Maslu, iar apoi
convoiul cu icoana Maicii Domnului şi-a continuat drumul spre sud.
Deci Cuvioasa s-a oprit din smerenie, aşteptând pe Impărăteasa Cerului şi dându-i
întâietate să treacă ea mai întâi, şi abia după aceea a pornit şi convoiul Cuvioasei spre
nord.
Ca şi în alte daţi când au fost scoase sfinte moaşte sau icoane făcătoare de minuni,
Dumnezeu s-a milostivit şi a trimis ploi binecuvântate.
în amintirea acestei minuni, credincioşii au ridicat o troiţă pe dealul de lângă satul
Călăraşi, care poate fi văzută şi azi.
Elena G. din Iaşi, la vârsta de 22 ani, fiind în Roman, a visat într-o noapte pe Sfânta
Paraschiva în biserică, cu mai multă lume, unde parcă toţi aşteptau ca sfânta să se
scoale şi să vorbească cu cineva, într-adevăr, sfânta s-a ridicat din raclă şi i s-a adresat
astfel: "Fetiţo, tu eşti însărcinată, dar să nu te duci să avortezi, că apoi o să ai mari
greutăţi în continuare şi o să mori. Dacă o să mă asculţi, o să naşti o fată frumoasă,
deşteaptă şi milostivă şi o să-ţi meargă bine în continuare şi nu o să ai necazuri prea
mari în viaţă".
Soţul o îndemna la avort, dar nişte rude o sfătuiau să nu facă aceasta. Acest vis l-a
avut în noaptea dinainte de a se duce la doctor. A doua zi a plecat totuşi la doctor, dar
cu oarecare frică şi nehotărâre. Ajungând la doctor, a luat-o frica pe sală când trebuia
să intre şi s-a întors acasă. Apoi a născut o fetiţă de 4,5 kg, foarte frumoasă, care acum
are 34 de ani şi este foarte inteligentă (ştie cinci limbi străine), deşteaptă şi cu
adevărat milostivă şi credincioasă, încă de când era mică împărţea tot la săraci, iar
acum este doctoriţă şi orice rugăciune care o face ea la Sfânta Paraschiva, în orice
necaz ar fi, imediat este ascultată. Aşa a scăpat Sfânta Paraschiva pe această mamă de
la moarte - ea însăşi fiind credincioasă de mică copilă - şi pe această fiică care este de
folos celor din jur cu inteligenţa sa, cu mila de săraci şi cu celelalte fapte bune.
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***
Mărturisesc părintii bătrâni, care au fost martori oculari, despre o minune petrecută la
racla Sfintei Parascheva de la Iasi, la 14 octombrie 1951. De hram, pe când oamenii
asteptau la rând să se închine, au venit si două crestine bătrâne din Focsani. Văzând
lume multă, au zis preotului de gardă, Arhimandritul Cleopa:
- Părinte, dă-ne voie să ne închinăm la Cuvioasa Parascheva, fără să mai stăm la rând,
că suntem bolnave, si să-i punem sub cap această pernă, pe care i-am adus-o de acasă
drept multumire pentru ajutorul ce ni l-a dat!
- Dumnezeu să vă binecuvinteze, a zis Părintele Cleopa. Mergeti si vă închinati!
În clipa aceea, preotii si credinciosii au văzut un lucru cu totul sfânt si minunat.
Cuvioasa si-a ridicat singură capul, iar după ce femeile i-au pus perna adusă si s-au
închinat, Sfânta Parascheva si-a lăsat iarăsi capul pe pernă.
Din Viata Pr. Cleopa
Nenumărate sunt minunile și vindecările de boli ce s-au făcut credincioșilor, care au
alergat cu rugăciuni și lacrimi la moaștele Sfintei Cuvioasei maicii noastre
Parascheva de la Iași, de-a lungul a 350 de ani de când ocrotește Moldova și țara
noastră. Să amintim doar câteva dintre ele.
Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este însăși preamărirea trupului ei cu
darul neputrezirii, al vindecării de boli și al izbăvirii de multe nevoi și primejdii. Din
cauza aceasta a fost luată ca protectoare în toate țările ortodoxe din Balcani. Ba și
turcii se cucereau de minunile ce se făceau creștinilor care îi cereau ajutorul cu
credință și evlavie.
O altă minune care a uimit Moldova și țara noastră a fost izbăvirea fără nici o
vătămare a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva din incendiul izbucnit în noaptea
de 26 spre 27 decembrie 1888, în paraclisul Mănăstirii "Sfinții Trei Ierarhi" din Iași.
Căci, aprinzându-se de la un sfeșnic catafalcul Cuvioasei, s-a topit argintul care
îmbrăca racla, dar lemnul și sfintele ei moaște, deși erau învăluite în jăratec, au rămas
întregi și nevătămate, spre întărirea credincioșilor și uimirea celor îndoielnici.
Spre sfârșitul secolului XIX, soția preotului Gheorghe Lateș din comuna Rădășeni Suceava suferea la cap de o boală grea și incurabilă. Alergând la Sfânta Parascheva,
se ruga cu lacrimi la moaștele sfinte și-i cerea ajutor. Apoi i s-a făcut Sfântul Maslu și
s-a reîntors acasă. Noaptea i se arată aievea Sfânta Parascheva, în haine albe
strălucitoare și îi spuse:
- Nu mai plânge, că de acum te faci sănătoasă!
A doua zi, femeia s-a sculat sănătoasă și lăuda pe binefăcătoarea ei.
În anul 1950, o tânără din Iași s-a îmbolnăvit de leucemie. Atunci, bolnava împreună
cu părinții ei au alergat la Sfânta Parascheva și cu multe lacrimi îi cereau ajutor și
sănătate. După două luni de rugăciuni stăruitoare și Sfântul Maslu, tânăra s-a vindecat
de această boală fără leac și și-a continuat studiile.
O femeie dintr-un sat aproape de Iași era greu bolnavă. Fiind internată pentru
operație, s-a rugat mai întâi la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cerându-i cu credință și
lacrimi ajutor și vindecare. După trei zile de la internare i s-au făcut toate analizele.
La urmă i-au spus medicii:
- Femeie, du-te acasă că nu ai nimic!
În anul 1968, de hramul Cuvioasei Parascheva, o creștină din Iași pregătea conserve
pentru iarnă. Mama ei o îndemna:

- Fată, să nu faci una ca aceasta, căci astăzi este ziua Sfintei Parascheva!
- Mamă, a răspuns fiica, în fiecare zi este câte un sfânt, dar eu n-am timp să-i
prăznuiesc pe toți!
După o oră femeia și-a trimis copila în oraș să cumpere ceva. Pe stradă a fost lovită de
o mașină și apoi internată la spital. Mama copilei a alergat a doua zi la Sfânta
Parascheva și, după ce și-a recunoscut păcatul, a cerut cu lacrimi iertare și salvarea
fiicei ei accidentate. După trei zile copila s-a întors sănătoasă acasă.
Un inginer bolnav de plămâni a fost internat în spital pentru operație. Mama sa a mers
atunci la moaștele Cuvioasei Parascheva și i-a cerut cu credință sănătate fiului ei.
Timp de două săptămâni doctorii au amânat operația. Apoi, s-a observat că leziunile
pulmonare s-au vindecat în chip miraculos. Atunci au zis bolnavului:
- Domnule inginer, ați scăpat de operație. Întoarceți-vă sănătos acasă. Este cineva
care se roagă lui Dumnezeu pentru dumneavoastră!
Unui copil de trei ani și jumătate i s-a oprit brusc graiul. Atunci mama a luat copilul
în brațe și a venit să ceară ajutorul Sfintei Parascheva. Pe când se ruga ea cu lacrimi,
deodată copilul a strigat:
- Mamă, mamă! Aici este Doamne, Doamne!
Mulțumind din inimă Prea Cuvioasei Parascheva, mama s-a întors acasă cu copilul
sănătos.
În anul 1955, doi soți din Iași nu aveau înțelegere în casă. Într-o seară, femeia
disperată a părăsit căminul. Zadarnic au căutat-o soțul și fiica. Apoi copila s-a culcat,
iar tatăl ei a alergat la Sfinta Parascheva și s-a rugat cu lacrimi să-i întoarcă soția cu
bine înapoi. Ajungând soțul acasă, după o oră bate cineva în ușă. Era soția. Avea
chipul palid și îngândurat.
- Unde ai fost, femeie? Ce ți s-a întâmplat? a întrebat-o soțul.
- Diavolul mi-a dat în gând să mă sinucid. De aceea m-am așezat pe linia trenului
aproape de gara Nicolina. Dar la orele 8 seara, pe când venea un tren cu viteză, fiica
noastră, îmbrăcată în alb, vine la mine, mă apucă repede și mă aruncă afară de pe
linie. Așa am scăpat de moarte și de osânda iadului. După ce m-am întărit puțin, am
mulțumit lui Dumnezeu că m-a izbăvit de acest cumplit păcat și m-am întors acasă.
- Femeie, în seara aceasta la ora 8 fiica noastră era culcată, iar eu mă rugam pentru
tine. Aceea care te-a salvat nu era fiica noastră, ci însăși Sfânta Parascheva! Să-i
mulțumim ei, căci ea te-a scăpat de această cumplită și dublă moarte, trupească și
sufletească.
De atunci este multă armonie și bucurie duhovnicească în această familie creștină.
Pe timpul celor două războaie mondiale, orașul Iași a fost protejat de bombardamente,
iar Catedrala mitropolitană, unde se păstrează cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva,
nu a fost atinsă de nici un obuz. Căci Cuvioasa ocrotește Moldova și orașul acesta
binecuvântat de 350 de ani. Spun bătrânii că ostașii vedeau noaptea, în timpul
războiului, o femeie uriașă îmbrăcată în alb deasupra Iașilor, ocrotindu-l de ocupație
și bombardamente. Așa știe să ajute Sfânta Cuvioasă Parascheva patria ei adoptivă,
pentru credința fiilor ei!
În timpul marii secete din vara anului 1947, când mureau oamenii și animalele de
foame, s-au scos moaștele Sfintei Parascheva în procesiune prin satele Moldovei.
Credincioșii le așteptau și le întâmpinau cu lacrimi de bucurie și cu făclii în mâini. În

urmă veneau nori de ploaie bogată și adăpau pământul. Drept mulțumire, credincioșii
se rugau și înălțau câte o troiță în amintirea aducerii moaștelor Sfintei Parascheva în
satele lor.
Cel mai mult aleargă și cer ajutorul Sfintei maicii noastre Parascheva bolnavii, țăranii,
călugării și studenții. Mai ales în lunile de examene, racla Cuvioasei este albă de
cărți, caiete de școală și pomelnice. Putem declara că moaștele cele mai iubite de
credincioși din țara noastră și din afară sunt fără îndoială moaștele Sfintei Cuvioase
Parascheva, numită "cea grabnic ajutătoare și mult folositoare".

„Am cerut ajutorul Sfintei Parascheva“
Oameni de toate vârstele, sosiţi din toate colţurile ţării, alături de familie, de rude,
prieteni, vecini sau însoţiţi de preoţii din parohiile de care aparţin, au aşteptat, aseară,
în curtea şi împrejurimile Catedralei mitropolitane, pentru a se închina la moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Policarp. Familia Toader, din judeţul
Vrancea, a venit prima oară să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva acum 30 de ani.
„A fost un moment greu al vieţii noastre. Soţul avea o pareză pe toată partea stângă
şi era internat la Spitalul de Neurochirurgie. Eu eram speriată, nu ştiam ce să fac,
să-l pot ajuta să treacă cu bine peste acea cumpănă, şi Dumnezeu m-a purtat atunci
la Sfânta Cuvioasă Parascheva, de care nu ne-am mai despărţit niciodată. Două
luni şi jumătate, cât a stat atunci soţul meu în spital, am mers zilnic şi m-am
închinat la Sfântă. Iar ea mi-a ascultat rugăciunile şi soţul meu s-a făcut bine, fără
să mai fie nevoie de operaţia pe care doctorii o cereau insistent, dar noi am refuzat
să semnăm. Acum câţiva ani, şi eu m-am îmbolnăvit de cancer şi, la fel, am trecut
prin clipe foarte grele. Dar am simţit tot timpul că Sfânta mă veghează şi, prin
mijlocirea ei şi cu o luptă grea pe care am dus-o cu mine şi cu boala, m-am vindecat
în totalitate. Nu vă spun toate aceste lucruri ca pe nişte minuni, pentru că eu nu le
consider neapărat aşa. Nu pentru minuni venim noi să ne închinăm, ci să-i mulţumim
Sfintei Parascheva pentru că este alături de casa şi familia noastră şi ne-a dat tăria şi
înţelepciunea să trecem peste momentele grele, să rămânem o familie şi să ne
bucurăm de toate câte ni s-au dat“,
povesteşte doamna Safta Toader.

„Ne-am dorit foarte mult un copil“

O altă familie venită să se închine la moştele celor doi sfinţi este cea a tinerilor
Costin şi Cristina Şerbănoiu din Focşani.
„Este pentru al patrulea an când venim la Sfântă. Noi ne-am dorit foarte mult un
copil şi Dumnezeu ne-a dăruit-o, acum aproape doi ani, pe Teodora. Suntem aici
să-i mulţumim Sfintei Parascheva, la care ne-am rugat şi a cărei protecţie am
simţit-o în toţi aceşti ani“,
spune Costin Şerbănoiu.

„Ne bucură să vedem atât de mulţi oameni frumoşi şi smeriţi“
Varvara Cozmei şi Maria Grâu sunt două bătrâne din comuna ieşeană Drăguşeni, care
au venit să se închine la moaştele Sfintei însoţite de preotul paroh din sat.
„De fiecare dată când venim, ne bucură să vedem atât de mulţi oameni frumoşi şi
smeriţi, cum sunt cei alături de care stăm în timpul pelerinajului. E o altă lume,
parcă“, spune doamna Varvara. „Am venit să ne rugăm pentru sănătate şi putere de
muncă, dar mai ales pentru copii şi pentru nepoţi. Noi suntem bătrâni, dar pe ei
nu-i aşteaptă vremuri prea bune şi vreau să mă rog la Sfântă pentru ei“, spune şi
doamna Maria.
Mihaela Bogdan a scris un comentariu la articolul de acum un an despre
minunile pe care Sfanta Parascheva le-a facut pentru ea:
AŞA ESTE, SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA TE AJUTĂ ÎNTOTDEAUNA.
CÂND NU ERAM ÎNCĂ MĂRITATĂ AM MERS O PERIOADĂ 4 ANI LA RÂND
SĂ MĂ ÎNCHIN SFINTELOR EI MOAŞTE DE ZIUA DE 14 OCTOMBRIE;
ORELE MULTE PETRECUTE LA RÂND AU FOST RĂSPLĂTITE CU BUCURIA
DE A TE AFLĂ LÂNGĂ CINSTITELE EI MOAŞTE.
CÂND ERAM LA FACULTATE, AM RUGAT-O MEREU SĂ MĂ AJUTE, DAR
CU DEOSEBIRE ÎN DOUĂ RÂNDURI, IAR AJUTORUL EI A VENIT ÎN MOD
MIRACULOS: PRIMA DATĂ AM RUGAT-O LA UN EXAMEN LA DR.
CIVIL-ERA MULTĂ MATERIE ŞI NU AM REUŞIT SĂ PARCUG TOTUL DE
MAI MULTE ORI CA SĂ REŢIN BINE, AŞA CĂ AU FOST LECŢII CARE
LE-AM CITIT DOAR O DATĂ. ÎNAINTE DE A INTRA LA EXAMEN AM FOST
LA RACLA CUVIOASEI PARASCHEVA ŞI AM RUGAT-O SĂ MĂ AJUTE SĂ
TREC EXAMENUL; ŞI M-A AJUTAT. PRINTRE SUBIECTE AU FOST ŞI DIN
CELE CITITE NUMAI O DATĂ. MĂ UITAM LA FOAIE ŞI MĂ CHINUIAM
SĂ-MI AMINTESC CE CITISEM DOAR ODATĂ. ATUNCI MI-AM AMINTIT DE
CUVIOASA ŞI AM ZIS: AJUTĂ-MĂ SĂ-MI AMINTESC. ŞI IMEDIAT ÎN FAŢA
OCHILOR MI-A APĂRUT PAGINA UNDE ERA SUBIECTUL ŞI M-AM APUCT
REPEDE SĂ SCRIU. ŞI CUM ERA DE AŞTEPTAT AM LUAT EXAMENUL.
CEALATĂ MINUNE LA UN EXAMEN A FOST LA ENGLEZĂ. NICIODATĂ NU
AM REUŢIT SĂ STĂPÂNESC ACEASTĂ LIMBĂ, MAI ALES NU AM ÎNŢELES
NICIODATĂ GRAMATICA EI. AM RUGAT-O PE CUVIOASA PARASCHEVA
ŞI PE DUMNEZEU SĂ MĂ AJUTE SĂ TREC EXAMENUL. AM RUGAT-O ŞI
ACASĂ ŞI CÂND AM AJUNS LA IAŞI. LA IAŞI CÂND SĂ INTRU ÎN EXAMEN
SURPIZA MI-A FOST TOTALĂ. LA EXAMEN AU AJUNS MAI REPEDE
COLEGII CARE AVEAU MAŞINI ŞI AU INTRAT EI PRIMII ÎN EXAMEN. NOI
CEILALŢI, AM VENIT LA IAŞI CU UN AUTOCAR INCHIRIAT, DAR CARE A

MERS FOARTE ÎNCET, PÂNĂ ŞI CĂRUŢELE NE ÎNTRECEAU, AŞA CĂ AM
ÎNTÂRZIAT LA EXAMEN. PROFESOARA A FOST INFORMATĂ DE
SITUAŢIE ŞI URMA SĂ INTRĂM PE URMĂ ŞI NOI ÎN EXAMEN. DAR CÂND
AM VRUT EU SĂ INTRU, O COLEGĂ MI-A ZIS SĂ NU INTRU, CĂ EU AM
DAT DEJA EXAMENUL. UIMITĂ AM ZIS: PĂI CUM L-AM DAT DACĂ EU
ABIA AM VENIT. MI-A EXPLICAT CĂ INTRASE O ALTĂ FATĂ CU NUMELE
MEU ÎN EXAMEN. AŞA M-A AJUTAT CUVIOASA SĂ IAU EXAMENUL DE
CARE ÎMI ERA TERIBIL DE FRICĂ. M-AM DUS ÎN CAEDRALĂ SĂ-I
MULŢUMESC DIN SUFLET PENTRU AJUTOR.
ALTĂ MINUNE FĂCUTĂ CU MINE, A FOST CÂND ERAM MĂRITATĂ, ÎN
PRIMUL AN DE CĂSĂTORIE ŞI AVÂND RETROVERSIE UTERINĂ NU
RĂMÂNEAM ÎNSĂRCINATĂ. AM MERS DE ZIUA CUVIOASEI LA IAŞI CU
SOŢUL MEU ŞI AM STAT LA RÂND AŞTEPTÂND SĂ AJUNGEM LA RACLA
CUVIOASEI. CÂND AM AJUNS LA RACLA MOAŞTELOR EI M-AM RUGAT
SĂ MĂ AJUTE SĂ RĂMÂN ÎNSĂRCINATĂ ŞI MAI ALES SĂ FAC O FETIŢĂ
AŞA CUM ÎŞI DOREA SOŢUL MEU. AM RUGAT-O CA FETIŢA SĂ FIE
MILOSTIVĂ ŞI CREDINCIOASĂ CA EA. LA 2 SĂPTÂMÂNI DE LA ZIUA
CUVIOASEI AM RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ ŞI PESTE 9 LUNI AM NĂSCUT O
FETIŢĂ, CARE ÎN TIMP S-A DOVEDIT A FI ŞI MILOSTIVĂ ŞI
CREDINCIOASĂ. AM REUŞIT SĂ AJUNG SĂ-I MULŢUMESC ACUM DOI
ANI, CÂND AM FOST LA ZIUA EI ÎMPREUNĂ CU FIICA CEA MARE,
DĂRUITĂ DE CUVIOASA, CU CEA MIJLOCIE ŞI CU CEA DE-A TREIA CARE
ERA ÎN PÂNTECELE MEU. SLAVĂ CUVIOASEI PENTRU TOATE!

