                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 509 - 07/12/2021 Τῌ Z' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη του Oσίου Πατρός ημών
Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων.

Ειδήσεις
· Η Σύλληψη της Αγίας Άννης
      


· Λαμπρή η Πανήγυρις του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Έργα ζωτικής
      


σημασίας στον Μητροπολιτικό μας Ναό
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Έχουμε
ζωντανή την Ελπίδα!» (video)
      


· Ο Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος για τις ψυχοσυναισθηματικές
επιπτώσεις της πανδημίας 17-11-2021 (video)
      


· Μεταβίωση στα αιώνια Χριστούγεννα – Αναδημοσίευση από
romfea.gr
      


· «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ
πληθυνθήσεται».
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο δικός μας Άγιος, που μας παρηγορεί και μας δίνει κουράγιο. Στέκεται στις οικογένειες, που βιώνουν την θλίψη του
αποχωρισμού αγαπητών προσώπων. Είναι ο θεραπευτής, που κρατά ζωντανή την ελπίδα στους ασθενείς αδελφούς μας. Είναι εκείνος που
στολίζει πνευματικώς την ζωή μας. Είναι κανόνας πίστεως και μας διδάσκει την ακλόνητη εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό, που είναι καρπός της
αγάπης μας σε Εκείνον. Μάλιστα, τούτην την περίοδο της δοκιμασίας, αναμετριόμαστε με την αυθεντική πίστη, καθώς καλούμαστε να
παιδαγωγηθούμε μέσα από μια εμπειρία ζωής, που ο Θεός επεφύλαξε και στην δική μας γενιά… Ο Άγιος Νικόλαος είναι και εικόνα πραότητος,
κατά μίμηση Ιησού Χριστού. Πρόκειται για εσωτερικό βίωμα που αποκτάται μέσα από την πεποίθηση του ανθρώπου ότι πρέπει να ζει εν
μετανοία και ταπεινώσει… Με την πραότητα, ο Άγιος συμβάλλει στην ενότητα, ενώ, ως εγκρατείας διδάσκαλος, μας καλεί να ξαναβρούμε μια
ασκητική πορεία, διά της οποίας αποκτάται σοφία και σύνεση. Με τον ασκητικό τρόπο ζωής, ο άνθρωπος βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων και
σοφά αποφασίζει…».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα της Κυριακής 12/12/2021
·      
Το κήρυγμα της εορτής της συλλήψεως της Αγίας Άννης
·      
Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος
·       «Ενέργεια…αγάπης…» για το Γηροκομείο Καναλίων
·       ΕΡΓΟΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΣΤΗ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
·       «Καράβια – θρύλοι των θαλασσών κατά την εθνεγερσία του 1821»
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Προσεγγίσεις στον Χριστιανισμό

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
ΟΡΘΡΟΣ & ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μητροπολιτικός Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε την
Δευτέρα 6/12/2021 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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