Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 441 - 18/08/2020 Τη ΙH' του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλώρου και
Λαύρου.

Ειδήσεις
· ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Κανείς δεν καταδιώκει την πίστη μας» – Με
λαμπρότητα η Εκκλησία της Δημητριάδος γιόρτασε το Πάσχα του
Καλοκαιριού
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η Μάνα Εκκλησία διέσωσε το Γένος» –
Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου του Νέου στο Πήλιο
      


· Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Αυγουστιάτικων Παρακλήσεων – Νέα
      


Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος
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Ο λόγος του Επισκόπου
«…Δεκαπενταύγουστος και φέτος, και νοιώθουμε να μας κυκλώνουν «αι του βίου μας ζάλαι ώσπερ μέλισσαι κηρίον». Οι θλίψεις ολόγυρ
ά μας επλήθυναν, τα οικονομικά μας κατέρρευσαν, η υγεία μας απειλήθηκε, η επιστήμη μας αποδείχθηκε ανεπαρκής, και οι «έγγιστά» μας «απ
ό μακρόθεν έστησαν». Είναι ώρες που συνειδητοποιούμε ότι παραμυθία και παρηγοριά δεν έχουμε. Είναι ώρες που απεγνωσμένα αναρωτιόμα
στε «προς τίνα καταφύγω», «που προσδράμω και σωθήσομαι», με ποιόν να μοιραστώ τον πανικό μου, σε ποιόν να προστρέξω στη θλίψη μου,
σε ποιόν να ακουμπήσω την ελπίδα μου. Μία πηγή χαράς ζητά η καρδιά μας, μία αχτίδα παρηγοριάς για να ξαστερώσει ο ουρανός της, μία χού
φτα ήλιο, για να στεγνώσει τα δάκρυά μας και να καταλαγιάσει τους πόνους μας, μία επιείκεια για να σκεπάσει τις αστοχίες μας. Αυθόρμητα τό
τε, σαν από ένστικτοκινούμενοι, καταφεύγουμε στην Παναγιά μας. Εκείνη, καλούμε άμεσα σε βοήθεια, το όνομά Της ανεβαίνει στα χείλη μας…
»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 23/8/2020
      


· Κυκλοφορήθηκε η νέα Πληροφόρηση
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Χάρις - κοινωνία - διακονία

   Γνωρίστε τον Ι.Ν Αγίου Κοσμά Αιτωλού & Αγίου Αρτέμιου Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Κοσμάς ο Αιτωλός
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
Ι.Μ.Δημητριάδος - Ιερατικές Συνάξεις 2013-2014 - π.
Αθανάσιος Γκίκας
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την 8η Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς μας Μητροπόλεως, για το
Εκκλ/κό έτος 2013-2014, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας την Πέμπτη 22/5/2014, υπό την
προεδρεία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου και τη συμμετοχή του συνόλου των Κληρικών της Τοπικής
Εκκλησίας. Το θέμα της Συνάξεως ήταν «Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος». Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Πρωτ. Αθανάσιος
Γκίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος μίλησε με θέμα «Ο Κληρικός ως εικόνα
του Χριστού».
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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