Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 429 - 26/05/2020 Τη ΚΣΤ' του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κάρπου, ενός των
Εβδομήκοντα.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είναι καιρός να αποκτήσουμε μια νέα
αυτογνωσία» – Λαμπρός ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης στον Βόλο
      


· Τιμήθηκε η Παναγία Ζωοδόχος Πηγή στον λόφο της Γορίτσας
      


· Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως
      


· Η Απόδοση του Πάσχα στην Μητρόπολή μας
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… Ιδιαίτερα τούτον τον καιρό, δώσαμε αγώνα μεγάλο, προκειμένου να μιλήσουμε για το θαύμα που βιώνουμε οι πιστοί, σε κάθε Θεία
Λειτουργία, που συντελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό το θαύμα βιώνεται μόνο με τα μάτια της ψυχής και την καρδιά. Ποτέ με την λογική
και τα φυσικά μας μάτια. Αυτή είναι η πίστη και η εμπειρία μας, που καταθέσαμε όλον αυτόν τον καιρό, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί το θαύμα
στην ψυχή και στο σώμα μας, που δεν βλάπτεται ποτέ, γιατί κοινωνούμε τον Ίδιο τον Χριστό. Οι άνθρωποι του ορθολογισμού δεν μπορούν να
δεχτούν αυτή την πίστη, γιατί προτάσσουν άλλα πράγματα στην ζωή τους και δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους πέρα από το
κτιστό, σ’ αυτό που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Όμως, αυτό συνέβαινε πάντοτε, γι’ αυτό δεν πρέπει να τρομοκρατούμεθα, ούτε να
μεμψιμοιρούμε. Αυτό που μας πρέπει, τους Χριστιανούς, είναι να δείξουμε με την ζωή μας τον Χριστό στους άλλους. Σε εμάς περιμένει ο
κόσμος να δει τον Χριστό, στον τρόπο της ζωής μας, στην στάση μας απέναντί του. Αλήθεια, πόσες φορές παρουσιάζουμε έναν δικό μας,
παραποιημένο, Χριστό, με φανατισμό, με ζηλωτισμό, που κρίνει και κατακρίνει, ενώ Εκείνος δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά για να σώσει τον
κόσμο. Από την άλλη, είμαστε έτοιμοι να δούμε στα πρόσωπα των άλλων τον Ίδιο τον Χριστό και Αυτόν να υπηρετήσουμε, να του δώσουμε
αγάπη και παρηγοριά, να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για εκείνον;…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της εορτής της Αναλήψεως 28/05/20
      


· Το κήρυγμα της Κυριακής 31/05/20
      


· 16 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
      


ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
· Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών περιόδου 17/5 έως 5/6
      


· Αρχονταρίκι – Η Γενοκτονία των Ποντίων στον Εύξεινο Πόντο – Με
      


αφορμή τη σημερινή ημέρα ΜΝΗΜΗΣ (video)
· Παρέα Μετέωρη – Τρίτη 26/5/2020 στις 7.00 μ.μ.
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Παύλος Τομές στη θεολογία του Α΄
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   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο

Ανάλεκτα Ιατρικά
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΙΑ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο
1η Πανθεσσαλική Ιερατική Σύναξη
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την παρουσία του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, των Σεβ Μητροπολιτών Σταγών καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου,
Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος, Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου,
Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνατίου, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού και περίπου 400 Κληρικών από όλες τις Θεσσαλικές
Ιερές Μητροπόλεις, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/5/2016 στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας η 1η
Πανθεσσαλική Ιερατική Σύναξη, με κεντρικό θέμα «Ο Ορθόδοξος Κληρικός: ποιμένας και λειτουργός στο σύγχρονο
κόσμο».
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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