                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 469 - 02/03/2021 Τῌ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Μνήμη τοῦ Αγίου Μάρτυρος Ησυχίου του Συγκλητικού

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Πειραιώς Καλλίνικος ανεδείχθη Μέγας
Επίσκοπος της Εκκλησίας» – Ετήσιο Μνημόσυνο Πειραιώς
Καλλινίκου στον Πειραιά (video)
      


· Στον Μητροπολίτη μας ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Βόλου
      


· Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Ιγνατίου στο volospress.gr (video)
      


· e - Έρανος Αγάπης
      


· Διάλεξη του π. Εμμανουήλ Κλάψη: Η μαρτυρία της Εκκλησίας στην
δημόσια σφαίρα υπό την σκιά της πανδημίας
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Ο αείμνηστος Πειραιώς Καλλίνικος Αξιώθηκε να ελκύσει σπουδαία πνευματικά τέκνα, ανάμεσά τους ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
και ο πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος, οι οποίοι συνδέθηκαν μαζί του από μικρά παιδιά. Εκείνοι άνοιξαν τον δρόμο για ν’ ακολουθήσουμε κι άλλοι
μέχρι και σήμερα, γευόμενοι την χαρά της πνευματικής του πατρότητας. Παρά την βραχεία παρουσία του, σφράγισε τον Μοναχισμό στα
Μετέωρα, ίδρυσε την Αδελφότητα της Χρυσοπηγής, δημιούργησε ίδρυμα για άπορα παιδιά από την επαρχία, κήρυξε τον λόγο του Θεού,
ανεδείχθη μεγάλος Πνευματικός, που γνωρίζει να ελευθερώνει και όχι να δεσμεύει τα πνευματικά του παιδιά, που συγχωρεί και ανοίγει νέους
δρόμους στην πνευματική ζωή. Συνέγραψε πλειάδα πνευματικών βιβλίων, εργάστηκε ιεραποστολικά στην Εκκλησία, ανέλαβε την διεύθυνση της
Αποστολικής Διακονίας και εξελέγη Μητροπολίτης Πειραιώς το 1978. Το έργο του υπήρξε μεγάλο και ξεχωριστό, όχι ατομικό, αλλά καθαρά
εκκλησιαστικό, διαπέρασε όλη την Ελλάδα, με πρωτοπόρα προγράμματα, με τον Ρ/Σ, με το περιοδικό και έγινε πρότυπο για πολλές τοπικές
Εκκλησίες του εξωτερικού. Ανεδείχθη Μέγας Επίσκοπος της Εκκλησίας και ως αληθινός Πατέρας, καμάρωνε τα πνευματικά του παιδιά, που τα
έβλεπε να ανελίσσονται μέσα στην Εκκλησία. Στάθηκε κοντά σε όλους μέχρι το τέλος και αξιοποίησε τα χαρίσματα του καθενός και συμβούλευε
με πατρική αγάπη. Χάσαμε έναν αληθινό επίγειο Πατέρα, κερδίσαμε, όμως, έναν Πατέρα που προγεύεται τον Παράδεισο. Ο Γέροντας δεν
φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει και να πει την αλήθεια, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Προσευχόταν να υπάρξει άξια διαδοχή στην Μητρόπολή του
που θα συνεχίσει το έργο του. Και ο Θεός του δώρισε διάδοχο άξιο, της δικής του παραδόσεως, με οξύνοια, με παρρησία και τόλμη μοναδική,
που λέει πάντα αυτό που πιστεύει, χωρίς να φοβάται καμμία εξουσία και συνεχίζει και αυξάνει το δικό του έργο».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής του Ασώτου 07/03/2021
·       Ο Σεβ. Δημητριάδος σε 60″
·       Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
·       Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Γρηγόριος ο Ε΄ ο Εθνάρχης της οδύνης
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Πειραιώς Καλλίνικος
ανεδείχθη Μέγας Επίσκοπος της Εκκλησίας» – Ετήσιο
Μνημόσυνο Πειραιώς Καλλινίκου στον Πειραιά (video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς την Β΄ Κυριακή του Τριωδίου 28/02/2021
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr

eisodikon469.htm[2/3/2021 2:21:15 µµ]

