Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 440 - 11/08/2020 Τη ΙΑ' του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου.

Ειδήσεις
· ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Μοναχισμός είναι η ραχοκοκαλιά της
Εκκλησίας» – Νέος Μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος
Αγιάς
      


· Κυκλοφορήθηκε η νέα Πληροφόρηση
      


· Εκοιμήθη ο π. Νικόλαος Παγωνάρης
      


· Προσευχή για την Βηρυτό – Λαμπρή η πανήγυρις της
Μεταμορφώσεως στον Βόλο
      


· Τιμήθηκε η επέτειος των 200 ετών ιστορίας του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου
Πηλίου
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Ο λόγος του Επισκόπου
«…Ο Χριστός μάς προσκαλεί στο αληθινό Φως, που δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί είναι το Φως κάθε ψυχής που κοινωνεί την αγάπη του Θεού και
λαχταρά τον Παράδεισο. Μόνο οι άνθρωποι που λαχταρούν το Φως του Χριστού θα ζήσουν εμπειρίες σαν κι αυτές που έζησαν οι Μαθητές. Οι
Άγιοι είναι τα πρόσωπα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Κατάφεραν να μείνουν όρθιοι και να βαδίσουν προς την κορυφή, όπου
βίωσαν την εμπειρία του Ακτίστου Φωτός. Οι άνθρωποι, συχνά, αρέσκονται στο σκοτάδι, γιατί εκεί κρύβουν πάθη και αδυναμίες και μισούν το
φως, γιατί εκεί φανερώνονται τα πάντα. Όμως, το Φως του Χριστού λυτρώνει από τα πάντα. Αυτό βιώνουμε στην Εκκλησία και χαίρεται η ψυχή
μας και στις πιο δύσκολες στιγμές, σαν κι αυτές που περνάμε στην πατρίδα μας και σ΄ ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι δύσκολες εμπειρίες
δείχνουν ότι δεν είμαστε αυτοτελείς και μάς διδάσκουν πως πρέπει να είμαστε ταπεινοί σ΄ αυτή τη ζωή…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 16/8/2020
      


· Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ – Από την
Κυριακή 9 έως την Κυριακή 16 Αυγούστου 2020
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητας του Οικουμενικού
Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α' ΤΟΜΟΣ

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λόφου Γορίτσας
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Χριστός ναι, Εκκλησία όχι;
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο
Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2015 - Ι. Μ. Ταξιαρχών
Πηλίου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το συναξάρι του Αγίου Ευσταθίου του Πλακίδα το οποίο αφηγήθηκε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας την Παρασκευή 7 Αυγούστου στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Πηλίου,
καθώς και την χορεία των μοναζουσών που απέδωσε πολύ όμορφους ύμνους και τραγούδια για την Παναγιά μας.

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