                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 460 - 29/12/2020 Τῌ KΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη των Αγίων Νηπίων, των υπό
Ηρώδου αναιρεθέντων, ών ο αριθμός χιλιάδες ιδ',
του Οσίου Πατρός ημών Μαρκέλλου, Ηγουμένου της Μονής των Ακοιμήτων.

Ειδήσεις
· ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2020
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η εμπειρία των Χριστουγέννων μας δίνει
δύναμη για όσα μας περιμένουν» – Με χαρά και ελπίδα τα
      


Χριστούγεννα στον Βόλο

·

    

e - Έρανος Αγάπης 2020   

Ο λόγος του Επισκόπου
«… Η Γέννηση του Θεανθρώπου συνέβη μία φορά. Μέσα στην Εκκλησία, όμως, το ζωηφόρο αυτό γεγονός επεκτείνεται εις τους αιώνας.
Το «τότε» της Βηθλεέμ συναντά το «σήμερα» της Εκκλησίας, που προσφέρει με τα Μυστήριά της τον Χριστό για πάντα. Έτσι και στη Θεία
Κοινωνία, υλικά στοιχεία προσλαμβάνονται, που με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος μετατρέπονται σε δώρα Θείας ζωής και αληθινής χαράς. Η
Θεία Ευχαριστία καθιστά την Γέννηση του Χριστού προσωπική υπόθεση του καθενός μας. Για τον κάθε Χριστιανό, ο ανοικτός ναός αποτελεί
ανάγκη και αίτημα ζωής, χαρά και αγαλλίαση, διότι εκεί τελεσιουργείται το μέγα Μυστήριο της ένωσης Θεού και ανθρώπων. Μόνον μέσα στον
ναό, η Εκκλησία των πιστών μπορεί να διακηρύξει προς όλο τον κόσμο πως «η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει». Μόνον μέσα στον ναό,
η Εκκλησία των πιστών μπορεί να καλέσει την Οικουμένη να πανηγυρίσει «ακουτισθείσα» το μέγα γεγονός και να δοξάσει τον Μεσσία Χριστό
«μετά Αγγέλων και των Ποιμένων…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 03/01/2021
      

· Γέροντος Επιφανίου Μοναχού αιωνία η μνήμη – Άρθρο
Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
      


· Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ (video)
      


· 4η εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! # Season2 ΑΝΗΜΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στις 7.00 μ.μ.
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Μπροστά στη Φάτνη
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
Ο Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος στην εκπομπή
livenews 16/09/2020
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τα λεχθέντα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στις
16/09/2020 σχετικά με το θέμα της Θείας Κοινωνίας στην εκπομπή livenews του mega.

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