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ViaŢa sfintei xenia
din petersburg

(24 ianuarie)

Sfânta Xenia (Grigorievna) 
s-a născut în Rusia, pe la anul 
1730, într-o familie înstărită. 
S-a căsătorit la vârsta de 20 de 
ani. Ea şi soţul ei, capelmaistrul 
imperial, colonelul Andrei Teo-
dorovici, s-au bucurat de câţiva 
ani de căsnicie fericită, având 
o viaţă lipsită de griji în ora-
şul-capitală al Rusiei, Sankt-
Petersburg. Însă, într-o noapte, 
la o petrecere cu vin mult, soţul 
Xeniei, tânăr şi deplin sănătos, 
a murit pe neaşteptate. Ea, în 
vârstă de doar 26 de ani, a fost 
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deosebit de întristată, nu numai 
pentru că-și pierduse soţul 
iubit, dar și din pricina faptului 
că el murise fără să fi avut parte 
de Sfintele Taine ale Mărturisi-
rii şi Împărtăşaniei. De aceea, 
după înmormântarea soţului, 
s-a hotărât să facă tot ce-i stă în 
putinţă pentru odihna sufletu-
lui lui, dar și pentru ca ea să se 
lepede de vieţuirea lumească, 
pierzătoare. Astfel, spre uimi-
rea prietenilor şi a rudelor, 
Xenia a început a-şi da toate 
bunurile: banii şi lucrurile per-
sonale le-a împărţit săracilor, 
iar casa a lăsat-o unei prietene 
neajutorate. Rudele au gân-
dit că ea şi-a ieşit din minţi 
din pricina pierderii soţului și 
s-au adresat epitropilor în grija 
cărora fusese lăsată, spre a cer-
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acatistul 
sfintei xenia 

din petersburg
(18 ianuarie)

Preotul, după ce își pune epi-
trahilul și felonul, deschide dve-
ra și dă obișnuita binecuvântare 
din faţa Sfintei Mese, zicând:

binecuvântat este Dumnezeul 
nostru, totdeauna, acum și puru-
rea și în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
Dacă nu este preot de faţă, în 

locul binecuvântării de mai sus 
diaconul, monahul sau mireanul 
va rosti: 

pentru rugăciunile Sfinţilor 
Părinţilor noștri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
miluiește-ne pe noi. Amin.
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Apoi se rostesc rugăciunile  
începătoare:

slavă Ție, Dumnezeul nostru, 
slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto-
rule, Duhul adevărului, Care 
pretutindeni ești și toate le pli-
nești, Vistierul bunătăţilor și 
Dătătorule de viaţă, vino și 
Te sălășluiește întru noi și ne 
curăţește pe noi de toată înti-
năciunea și mântuiește, Bunule, 
sufletele noastre.

sfinte Dumnezeule, Sfinte  
tare, Sfinte fără de moarte, 
miluiește-ne pe noi (de trei ori).

slavă Tatălui și Fiului și Sfân-
tului Duh. Și acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.

preasfântă Treime, miluieș-
te-ne pe noi. Doamne, curăţește 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă 
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condacele şi icoasele 

condacul 1

sfântă Maică, fericită Xenia, 
bineplăcută lui Dumnezeu și 
aleasă a purta nevoinţa nebuniei 
pentru Hristos, prin răbdare și 
rele pătimiri, cântare de laudă 
îţi aducem noi toţi, care cinstim 
sfântă pomenirea ta și te rugăm 
să ne aperi de vrăjmașii cei 
văzuţi și nevăzuţi, ca să strigăm 
ţie: Bucură-te, Sfântă Xenia, 
rugătoare pururea bineprimită 
pentru sufletele noastre!

icosul 1

Vieţii îngerești ai urmat, 
Maică fericită, că, după moartea 
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soţului tău, ai lepădat plăcerile 
acestei lumi și toate cele din ea: 
pofta ochilor, pofta trupului și trufia 
vieții, luând jugul nebuniei pen-
tru Hristos. De aceea, primește 
acum de la noi aceste smerite 
laude:

Bucură-te, ceea ce te-ai ase-
mănat prin viaţa ta Sfântului 
Andrei, cel nebun pentru Hris-
tos;

Bucură-te, ceea ce, prin schim-
barea numelui, ai arătat schim-
barea vieţii;

Bucură-te, ceea ce, luând 
numele soţului răposat, te-ai 
prefăcut nebună înaintea lumii;

Bucură-te, ceea ce,  numindu-te 
cu nume bărbătesc, slăbiciunea 
femeiască ai lepădat;

Bucură-te, împărţitoarea ave-
rii tale la cei sărmani;


