Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 355 - 07/08/2018  
Τη Z' του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Oσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου

Ειδήσεις
·

Για έκτη συνεχή χρονιά η Μητρόπολή μας στηρίζει τους υποσιτιζόμενους

      


μαθητές στα σχολεία

·

Αφιερωμένη στην Παναγία η νέα «Πληροφόρηση»

·

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ

      


      


«ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ”

·

Δωρεάν προσφορά ενδυμάτων στους απόρους από τον «Εσταυρωμένο»

      


Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«η παρουσία του Θεού στην ζωή μας, είναι δροσιά, είναι ειρήνη και γαλήνη, είναι ομορφιά και
φως. Η εορτή της Μεταμορφώσεως είναι η εορτή του φωτός. Οι Μαθητές είχαν εμπειρία
Θεώσεως. Τα μάτια τους άνοιξαν. Έφυγε για λίγο το βάρος της σαρκικότητας, ο σκοτασμός
των παθών και γεύτηκαν, έστω και στο ελάχιστο, τί σημαίνει Θεότητα, η άκτιστη ενέργεια
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του ακτίστου φωτός, που δεν είναι μόνο προνόμιο του Θεού, αλλά χάρις στην Θεία
Ενανθρώπηση γίνεται και εμπειρία του ανθρώπου. Ο Χριστός, λίγο προ του Πάθους, έδωσε
στους τρεις Μαθητές μια πρόγευση της εμπειρίας όλων των Μαθητών, μετά την
Πεντηκοστή, αλλά και όλων των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Η χαρά των Μαθητών ήταν
τέτοια, ώστε να θέλουν να μείνουν για πάντα εκεί, με την εμπειρία της θεώσεως. Αυτή είναι
που μας περιμένει, μια ουράνια Βασιλεία, όπου θα γευόμαστε την εμπειρία της χαράς, της
αγάπης και της παρουσίας του Θεού στην αιωνιότητα…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 1ης Στρατιάς στην Λάρισα
5/8/2018

Δείτε επίσης...
·

Το Κήρυγμα της Κυριακής IΑ’ Mατθαίου 12/08/2018

·

Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην «Μεγάλη Ελλάδα», Κάτω Ιταλία

·

Μνήμη Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου του εκ Ζαγοράς

      


      


      


·        
Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις
·        
Κατασκήνωση του Συνδέσμου Νέων 2018
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις

Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ζαγοράς

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα

"Η αρχή της ζωής από ορθόδοξη άποψη"
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
O ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ (A), του
Άρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, Πρωτοσυγ. της Ί. Μ. Σισανίου καί
Σιατίστης
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Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος - Πανήγυρις Αγίου Λαυρεντίου
2016
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube, το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, και δείτε φωτογραφίες από την Ιερά Πανήγυρη του Αγίου
Λαυρεντίου που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Λαυρεντίου, στο ομώνυμο χωριό του
Πηλίου (09/08/2016).

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο εξής το «Εισοδικόν» πατήστε εδώ
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