Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 430 - 02/06/2020 Τη Β' του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικηφόρου,
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «ταπεινωθήκαμε, υπομείναμε, αλλά δώσαμε
ένα λαμπρό παράδειγμα σ’ ολόκληρο τον κόσμο» – Λαμπρή η
      


Πανήγυρις της Αναλήψεως στον Βόλο
· Κυκλοφορήθηκε η νέα «Πληροφόρηση»
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… ήρθε το γεγονός της πανδημίας, για να υπενθυμίσει σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι Άλλος κατευθύνει τα πράγματα και όχι ο άνθρωπος,
με την λογική την επιστήμη και τα επιτεύγματά του. Ένας αόρατος εχθρός έφερε την απόλυτη ανατροπή. Όλα έγιναν συντρίμμια. Κι έπρεπε
όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ν’ αντιμετωπίσουμε το γεγονός, παιδαγωγούμενοι στην ταπείνωση, νιώθοντας πόση ανάγκη έχουμε για
την ενότητα, που έφερε τόσο καλά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα. Στερηθήκαμε, οι άνθρωποι της Εκκλησίας και πρώτοι εμείς οι Κληρικοί, αυτό
που είναι η ζωή μας. Και αυτό ήταν μια εμπειρία ζωής, θυσιαστικής και σταυρώσιμης αγάπης. Κάναμε αυτή την μεγάλη οικονομία και
καταλάβαμε όλοι τί σημαίνει η στέρηση της Μυστηριακής χαράς. Γι’ αυτό, επιστρέψαμε με μεγάλη λαχτάρα και λαμβάνουμε και πάλι το
μεγάλο δώρο του Θεού στην ζωή μας και εκτιμούμε τί σημαίνει Εκκλησιαστική ζωή. Να γιατί, αυτή η γιορτή, αν και θα θέλαμε να την ζήσουμε
με πάνδημη την παρουσία του λαού, μας δίνει την ευκαιρία να ανακτήσουμε και πάλι την χαρά στην ψυχή μας. Γι’ αυτό, ας συνεχίσουμε την
προσπάθεια. Μη ξεχαστούμε. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι τέλους, για να κερδίσουμε τον πόλεμο, για να μπορούμε να λέμε, στις μελλοντικές
γενιές, ότι ταπεινωθήκαμε, υπομείναμε, αλλά δώσαμε ένα λαμπρό παράδειγμα σ’ ολόκληρο τον κόσμο…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της εορτής της Πεντηκοστής
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Πνεύματος
      


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


· Παρέα Μετέωρη – Παρασκευή 29/5/2020 στις 7.00 μ.μ.
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο

Η Εκκλησία Ενώπιων των Σύγχρονων Ρευμάτων
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
Ι.Μ.Δημητριάδος - Συνάντηση Σχολών Γονέων 2017
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την
Κυριακή 12/3, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας της Τοπικής μας Εκκλησίας, για
τον ιερότατο θεσμό της Οικογένειας, με γενικό τίτλο «Η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια μπροστά στους κινδύνους του
σήμερα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το νέο βιβλίο του Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, Γενικού
Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων Νήσων, «Με τον καιρό να είναι
κόντρα – Για νέους και γονείς που ελπίζουν», από τις Εκδόσεις "Αρχονταρίκι".

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