Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 389 - 20/08/2019 Τη Κ' του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ.

Ειδήσεις
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η Παναγία μας δείχνει τον δρόμο…» – Λαμπρή η πανήγυρις
της Παναγίας στην Ν. Ιωνία Μαγνησίας
·       
Δήλωση του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για την εκδημία του
Καθηγητού Κωνσταντίνου Σβολόπουλου
·       
Δεκαπενταύγουστος στη Φθιώτιδα: Σαν να συλλειτουργούσε και ο μακαριστός
Νικόλαος (video) – Αναδημοσίευση από Star Κεντρικής Ελλάδας
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Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
           «Είναι αλήθεια, ότι μπροστά στην φιλανθρωπότατη Βασίλισσα, την Παναγιά μας, ξεκλειδώνεται
ανέκαθεν απλά και αβίαστα η άβυσσος της ψυχής μας. Η απόλυτη μητρική αποδοχή, που υπάρχει στο
βλέμμα Της, συγκλονίζει παράξενα και βυθίζει σε κατάνυξη τις καρδιές μας. Είναι ένας βαθύτατος δεσμός
με τη Μητέρα του Κυρίου μας, που έχει κάτι το ανείπωτο, το γλυκύτατα ανθρώπινο και συνάμα θεϊκό, από
εκείνη την πανεπίσημη ώρα της Σταύρωσης, που ακούστηκε το «ιδού η μήτηρ σου», στον Ιωάννη. Έκτοτε η
Μητέρα του Θεού είναι και δική μας μάνα. Το όνομά Της βρίσκεται στα χείλη όλων μας. Είναι ένας γλυκύς
επιστηριγμός σε κάθε σπίτι, σε κάθε ψυχή. Είναι μια θαλπωρή, μια καλωσύνη, που καταλαγιάζει τον όποιο
πόνο, μια επιείκεια, που σκεπάζει τις όποιες αστοχίες μας, 
μια σκέπη, μια στοργή, μια προσδοκία. Ως
μάνα, όμως, μας έχει κληροδοτήσει και μια ιερή παρακαταθήκη, που έχουμε χρέος να φυλάξουμε με
ακρίβεια. Ήταν πάντα σιωπώσα η Παναγία μας στη σκιά του Υιού Της, ωστόσο, την χαρμόσυνη ώρα του
πρώτου θαύματος του Ιησού στην Κανά, ακούστηκε η συμβουλή και επιθυμία Της: «Αυτού ακούετε». Ας
κλείσουμε στην καρδιά μας αυτόν τον λόγο Της, όπως Εκείνη, που πάντα «συνετήρει εν τη καρδία Της» τα
λόγια του Θεού. Και ας φανούμε πρόθυμοι να πειθαρχούμε στο θέλημά Του, καθώς Εκείνη μας έδωσε το
πρότυπο με το «ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου». Τούτη η θεοφιλής μίμηση,
αναμφίβολα, συνιστά τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη τιμή στο προσωπό Της…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Μήνυμα επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2019

Δείτε επίσης...
·

      
      

Το Κήρυγμα της Κυριακής I’ Mατθαίου 25/08/2019

·       
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ,
κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2019
·       
Μνήμη Αγίου Συμεών του Μονοχίτωνος και Ανυποδήτου
·       
Κυκλοφορήθηκε η νέα Πληροφόρηση
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Στάθης Θ.Γρηγόριος, Η Δεκαπεντασύλλαβος Υμνογραφία εν τη Βυζαντινή Μελοποιία

Γνωρίστε τον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λάμιας Διμηνίου

Βιβλία>

Κοινωνική ευημερία χωρίς ηθική ζωή;
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (MIND
CONTROL) ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ», ου κ. Νικολάου Σταυριανίδη Πρωτοδίκη Δ.Δ., DEA Λημοσίου Δικαίου
και DEA Φιλοσοφίας του Δικαίου
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Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος - Πανηγυρικός Εσπερινός Ι.Μ.
Ξενιάς 2016
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube, που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος
κ.Ιγνάτιος, και δείτε φωτογραφίες από τον Πανηγυρικό Εσπερινό της Ιεράς Μονής Παναγίας Ξενιάς, που
πραγματοποιήθηκε την παραμονή της εορτής, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016.

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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