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Dies Domini
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
της Ενορίας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου

Αρ. 259
“

15-22 Μαρτίου 2020

2η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ευαγγελική περικοπή: Mθ. 17, 1-9

Έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες από τότε που ο Ιησούς προείπε στους
μαθητές του εκείνο που έμελε να πάθει, τα σχετικά με το Πάθος και το τον
σταυρικό του θάνατο. Έπειτα από αυτό το αναπάντεχο άκουσμα οι μαθητές έχουν
ανάγκη από ένα σημάδι, ένα στοιχείο, ένα γεγονός που θα τους ενισχύσει, θα τους
κάνει περισσότερο δυνατούς και θαρραλέους και ταυτόχρονα περισσότερο
προσηλωμένους στον Ιησού Χριστό.
Έτσι, λοιπόν, το γεγονός της Μεταμορφώσεως έρχεται να τους στηρίξει και
συνάμα να τους αποκαλύψει για μια ακόμη φορά την
πραγματική ταυτότητα του Ιησού.
Όποιος γνωρίζει τον Ιησού σε βάθος αντιλαμβάνεται
με διαφορετικό τρόπο και το γεγονός του Πάθους που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η δράση του Ιησού δεν περιορίζεται στα λόγια,
επεκτείνεται στα έργα της αποστολής του που έχει έναν
σκοπό και ένα στόχο: την πραγματοποίηση του Σωτήριου
Σχεδίου του Θεού, ενός σχεδίου που χάνεται στα βάθη των
καιρών. Να γιατί η εμφάνιση των Μωυσή και του Ηλία στη
Μεταμόρφωση. Όλα τα παλαιά προλεγόμενα τώρα γίνονται
πράξη, πράξη πόνου, θρήνου και θυσίας.
Ο Ιησούς είναι απόλυτα προσηλωμένος στο στόχο του και προχωρά με ηρεμία
προς το τέλος. Δεν ήρθε στη γη για να χάσει τον καιρό του.
Το περιστατικό της Μεταμορφώσεως τη 2η Κυριακή της Τεσσαρακοστής
θέλει να διδάξει στον χριστιανό την ήρεμη και γαλήνια προσήλωση του Χριστού ο
οποίος, έχοντας γνώση για το τί επρόκειτο να πάθει, συνέχισε την πορεία του προς
τα εκεί. Η Τεσσαρακοστή, μια περίοδος έντονης μεταστροφής και μετάνοιας, έχει
σαν σκοπό μέσα από τις ασκήσεις της πνευματικής και σωματικής πειθαρχίας να
μεταμορφώσει κάθε άνθρωπο, ώστε φτάνοντας εν τέλει στο Πάσχα της
Αναστάσεως να μπορεί να είναι πιο λαμπερός και φωτεινός, μοιάζοντας
περισσότερο στον Ιησού Λυτρωτή.
Οι πρακτικές μετάνοιας και η μεταστροφής μεταμορφώνουν, δεν
προτείνονται στο χριστιανικό λαό χωρίς λόγο. Αυτή είναι η έννοια του ευαγγελικού
αποσπάσματος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα που πολύ εμπνευσμένα η Μητέρα
Εκκλησία προτείνει και μέσα στην περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 Μαρτίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ
Αγ. Λουκρητίας, παρθενομάρτυρος
10.00 Θεία Λειτουργία
------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 Μαρτίου
Αγ. Ευσεβείας
------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 17 Μαρτίου
Αγ. Πατρικίου, επισκόπου
------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 Μαρτίου
Αγ. Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου
Ιεροσολύμων
------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 19 Μαρτίου
Αγ. Ιωσήφ του Μνήστορος
------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 Μαρτίου
Αγ. Ιωάννου Νεπομουτσένου
------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 Μαρτίου
Αγ. Σεραπιώνος, μάρτυρος
------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 Μαρτίου
3η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Αγ. Επαφροδίτου, μαθητού του Παύλου
10.00 Θεία Λειτουργία (άνευ λαού)
------------------------------------------------2η

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ (π. Γιώργος)
Tel.: (+30) 22850 22470
Tel.: (+30) 22850 22385
Mob: (+30) 6973676586
e-mail: dongeopal@gmail.com
***************************

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22853 60500

Ας σεβαστούμε την υγεία των
συνανθρώπων μας
και τη δική μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το
Παρεκκλήσιο
της
Θείας
Ευσπλαχνίας θα είναι ανοικτό
καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις
19.00 για ατομική προσευχή.
Kαθημερινά στις 09.00 το πρωί οι
ιερείς σας θα τελούμε τη Θεία
Λειτουργία
την
οποία
θα
προσφέρουμε στο όνομα όλου του
χριστιανικού λαού για θεραπεία και
ανακούφιση
σωματική
και
πνευματική.
Την
Κυριακή
η
Λειτουργία θα γίνει κανονικά στις
10.00 αλλά χωρίς την παρουσία
λαού.
Κάθε άλλη ποιμαντική και ενοριακή
δραστηριότητα αναστέλλεται μέχρι
νεοτέρας.
Ο εφημέριός σας

www.kantam.gr

