Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 425 - 28/04/2020 Τη KH' του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων εννέα Μαρτύρων των εν Κυζίκω.

Ειδήσεις
· Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας κ. Αθηνά Λινού στην «Ορθόδοξη
Μαρτυρία»: «είναι η ώρα επιστροφής των πιστών στους Ναούς, υπό
όρους»
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η στέρηση της Θείας Κοινωνίας είναι βάρος
δυσβάστακτο»
      


· Επαναλειτουργεί το Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού Αναλήψεως του
Χριστού Βόλου
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… Τούτες τις επίπονες μέρες, μέρες Αναστάσεως, ζούμε την μεγάλη θυσία να λειτουργούμε κεκλεισμένων των θυρών. Αυτή την θυσία
μπορούμε να φέρουμε εις πέρας, εάν και εφόσον κατανοήσουμε ότι γίνεται προς χάριν των αδελφών. Όμως, δεν παύει να υπάρχει η κόπωση.
Κινδυνεύουμε να σώσουμε τα σώματα, αλλά, δυστυχώς, να βλάψουμε τις ψυχές. Είμαστε πλασμένοι για την αγάπη, την κοινωνία των
προσώπων, την συναναστροφή. Αυτό μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους. Και όταν στερούμαστε αυτή την κοινωνία, όταν μάλιστα, στερούμαστε
την Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, τότε το βάρος είναι δυσβάστακτο. Ελπίζουμε, αυτοί που έχουν την ευθύνη και
μέχρι τώρα την έχουν φέρει εις πέρας, σωστά και άξια, ν’ αντιληφθούν ότι ο ψυχικός κόπος μπορεί να φέρει δυσβάστακτα αποτελέσματα για την
ζωή των ανθρώπων. Όμως, πρέπει να συνεχίσουμε, όσο κι αν μας πονάει, εφόσον θέλουμε να είμαστε αληθινοί πιστοί, να θυσιαζόμαστε για
τους άλλους, ξέροντας ότι θα έρθει η στιγμή, να ξαναζήσουμε την κοινωνία της όντως αγάπης, έχοντας περάσει μέσα απ’ το καμίνι της θυσίας.
Και τότε, θα είναι ακόμα πιο ισχυρή η ομολογία, γιατί θα είναι μια μέρα Πεντηκοστής, μια μέρα θάρρους και τόλμης, αληθινής ομολογίας…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...
·        
Το

κήρυγμα της Κυριακής των Μυροφόρων

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Clement, Olivier Η θεολογία μετά τον "θάνατο του Θεού"

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα ορφανοτροφείου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο
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Αληθώς Ανέστη
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δείτε το βίντεο
Αρχονταρίκι - Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά σε κίνδυνο;
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την εκπομπή "Αρχονταρίκι" με τον Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο με θέμα: "Επικίνδυνα παιδιά ή παιδιά σε κίνδυνο;", με
καλεσμένο τον κ.Ιωάννη Πανούση, η οποία προβλήθηκε από την ΕΤ-1 στις 02/05/2010.

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