Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 431 - 09/06/2020 Τη Θ' του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου,
Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σε ενότητα» –
      


Την εορτή του Αγίου Πνεύματος τίμησε ο δημοσιογραφικός κόσμος
της Θεσσαλίας
· Δράσεις από τη «Μαγνήτων Κιβωτό» – Παρουσιάστηκε το νέο
      


πρόγραμμα για το μονοπάτι του Πηλίου – Αναδημοσίευση απο ethessalia.gr
· Μνήμη Αγίου Λουκά του Ιατρού
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«…Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλη την Εκκλησία και μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι της εκκλησιαστικής ενότητας. Είναι τόσο μεγάλη η δωρεά της
ενότητας στην ζωή της Εκκλησίας, γιατί Αυτή είναι ο χώρος της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τον Θεό, μετά την πτώση, που είχε ως
αποτέλεσμα την απώλεια της εσωτερικής ενότητας και την διάσπαση των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να βρει κανείς την
εσωτερική του ενότητα, να ξεπεράσει τον παλαιό άνθρωπο και να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που χάνει την
εσωτερική του ενότητα γίνεται διχαστικός, ορμητικός και επιθετικός, δυσκολεύεται να συνυπάρξει και αυτό δημιουργεί ποικίλα προβλήματα.
Γι’ αυτό, οι άνθρωποι, κυρίως, της Εκκλησίας, καλούμαστε, εν Αγίω Πνεύματι, να διακονήσουμε την ενότητα, συγχωρώντας, δεχόμενοι τους
άλλους όπως είναι, επιδεικνύοντας αληθινή αγάπη. Η αγάπη είναι ο μέγιστος καρπός του Αγίου Πνεύματος, γιατί είμαστε πλασμένοι γι’ αυτήν
και καλούμαστε να την προσφέρουμε στον Ίδιο, στο πρόσωπο του κάθε άλλου…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων
      

· “Λεμονάδα Σπιτική” – Επεισόδιο 3
      


· Βρεφονηπιακός Σταθμός Ι.Μ.Δ. «Η Μεταμόρφωση»
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο

Η Εκκλησία και τα Νειάτα
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Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ, του
Αρχιμ. Αυγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ. Iεροκήρυκος Ι. Μητροπόλεως Σερβίων
και Κοζάνης

Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος - Εσπερινός Αγίου Πνεύματος
(Κυριακή της Πεντηκοστής 7/6/2020)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιος στον Πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Βόλου (Νοσοκομείο).

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