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Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј служио је на Недељу
другу по духовима свету архијерејску Литргију у цркви Светог
Симеона Мироточивог на Новом Београду, којом приликом је
саслуживало свештенство храма, у присуству великог броја верника .
Све у Цркви Христовој води васкрсењу мртвих. Ево, Свето Причешће
које се прима данас, и за време поста, и увек, шта је то? То је васкрсење
из свих смрти. Примаш Господа Христа Победитеља смрти – о каква
радост! Где си смрти? Где је твоја победа, пакле, ђаволе, где је твоја
сила?! Све је ишчезло, свега нестаје. Ти причешћујући се идеш сав у
Небеско Царство, само живи достојно Господа Христа, немој да Свето
Причешће скрнавиш, (да) враћаш се на старе грехе, на стара зла.
Истина, слаби смо људи па се враћамо на старе грехе, али ту је
покајање, ту је свемоћни еванђељски васкрситељ, који те може
васкрснути свакога дана и сваке ноћи. Пао си у грех, страшан грех и
поново пао, стоти си пут пао, устани ти који спаваш и васкрсни.из
мртвих и обасјаће те Христос. То је позив Светог Апостола Савла или
Павла. Да, Васкрслог Савла у Апостола Павла. И ти, ти васкрсни себе из
мртвих покајањем. Нема греха, нема страсти, нема смрти која тебе
хришћанина може победити. Крштен си, причешћујеш се, ту ти је
покајање, ту вера, ту милосрђе. Прихвати ма коју од тих светих врлина и
она ће те васкрснути из твојих смрти, победити грехе у теби. Господе!
Нека свако уво, нека свако људско уво чује твој позив: „Хајде за
мном“! Нека све пође за Тобом, да би се све искрцало на лађу Цркве
Твоје, у Небеске Светове Твоје, у Царство Небеско. Амин.
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