Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 342 - 25/09/2018 ΤΗ ΚΕ' του αυτού μηνός, Μνήμη της οσίας Μητρός Ημών Ευφροσύνης.

Ειδήσεις
·       
Λαμπρά τα εγκαίνια του Εκθετηρίου Εκκλησιαστικών Κειμηλίων στην
Μακρινίτσα
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η διάσωση και συντήρηση των εκκλ/κών
κειμηλίων είναι ιερή υποχρέωση» – Εξαιρετικό Επιστημονικό Συνέδριο περί
ιερών κειμηλίων στον Βόλο
·       
Συγκέντρωση σχολικών ειδών από την Μητρόπολή μας
·       
Καθήλωσαν οι εκδηλώσεις για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«… Όπως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν να διηγηθούν τις πιο συγκινητικές ιστορίες, έτσι και τα
κειμήλια αυτά ζωντανεύουν, παίρνουν λαλιά και μας μιλούν πρώτα για εκείνους που τα δημιούργησαν:
Ευσεβείς καλλιτέχνες με πίστη, ποιότητα εσωτερικής ζωής, βάθος συναισθημάτων, υπομονή στην κατασκευή,
καλό γούστο στο κάθε τους χτύπημα στο μέταλλο ή το ξύλο, στην κάθε πινελιά, στην κάθε ψιλοβελονιά τους.
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Κατόπιν τα ζωντανά αυτά κειμήλια μας μιλούν για τους χώρους που λάμπρυναν, για τους λειτουργούς που
τα άγγιξαν, για τα Μυστήρια και τις Ακολουθίες που μέσω αυτών πραγματοποιήθηκαν. Είναι αλήθεια πως,
σιγά σιγά αποτυπώθηκε επάνω τους η φθορά και η παλαιότητα. Τώρα δεν μπορούν πια να εξυπηρετήσουν
ανάγκες. Καταθέτουν όμως πρόταση ζωής και γίνονται μέτρο των πολιτιστικών, αισθητικών, ακόμη και
πολιτικών επιλογών μας. Διότι, δημιουργήθηκαν από μια ενωμένη κοινωνία, όπου, πέρα από τις διαφορές,
υπήρχαν κοινά αναμφισβήτητα: Η πίστη, η πατρίδα, ο φίλος, ο συγγενής, ο αδελφός του αίματος και ο αδελφός
της πίστης. Οι τεχνίτες τους εκπροσωπούσαν την κοινότητα, η έμπνευση και η τεχνική τους πήγαζαν από την
κοινότητα, το έργο τους επέστρεφε στην κοινότητα. Τα αντικείμενα αυτά μοσχοβολάνε το «μαζί». Ο άνθρωπος
μαζί με τον άνθρωπο, μαζί με το εκκλησιαστικό καλλιτέχνημα, μαζί με τον Θεό…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
«ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», 22/9/2018

Δείτε επίσης...
·       
 Το κήρυγμα της Κυριακής B΄Λουκά (30/09/2018)
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΣ. ΑΡΧΙΜ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΙΑΜΕΤΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
·       
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ «ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»
·       
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΝΟΣ. ΑΡΧΙΜ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΙΑΜΕΤΗ με θέμα: «Τό χρονικό τῆς
ἴδρυσης τοῦ Ἐκθετηρίου Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων “ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ Η ΟΞΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ” στή Μακρινίτσα»

·

      

Εκθετήριο Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Ερμηνευτικά μελετήματα από ρητορικής και υμνολογικής επόψεως

Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, Κορόπης (Μπούφα)

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για την Ορθοδοξία

Διεκκλησιαστικά - Διορθόδοξα
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΟΙ «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ,
ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Α' μέρος), του Αρχιμ.
Αυγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ. Θεολ, Ιεροκύρηκος Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης
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Δείτε το βίντεο
LIVE -ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ «Μήτηρ Θεού, η
Οξεία Επίσκεψις»
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube,την ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ του ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ «Μήτηρ Θεού, η Οξεία Επίσκεψις»

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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