                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 534 - 7/6/2022 Τῌ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου
Αγκύρας.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Τα Μοναστήρια είναι το κόσμημα της
Εκκλησίας» – Θυρανοίξια Παρεκκλησίου Οσίου Πορφυρίου του
Καυσοκαλυβίτου
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Όποιος διακυβεύει την ενότητα διακυβεύει το
έργο του Αγίου Πνεύματος» – Λαμπρή η πανήγυρις της Αναλήψεως
στον Βόλο
      


· Ενημέρωση των Ιερέων μας για το φυσικό αέριο και τα
πλεονεκτήματά του
      


· ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
      


· Πραγματοποίηση διάλεξης Σεβ. Rowan Williams: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ π. ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΛΓΚΑΚΩΦ
      


· Ολοκλήρωση Διεθνούς Συνεδρίου ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη θεολογία του φωτός
και της χάριτος
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Ο λόγος του Επισκόπου
«την χαρά αυτή υπερβαίνει η χαρά της Αναλήψεως, εκείνη που ένιωσαν οι Μαθητές, όταν, βλέποντας τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς,
κατενόησαν όλα τα γεγονότα της επί γης ζωής Του και γέμισε η ψυχή τους από αγαλλίαση, παρά τον σωματικό αποχωρισμό. Πλέον, γνωρίζουν τί τους
περιμένει, έχουν βεβαιότητα ότι ο Αναστημένος Χριστός, όπως τους διαβεβαίωσε, θα είναι πάντα μαζί τους, διά της ελεύσεως και ενεργείας του Αγίου
Πνεύματος». Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε και σε έναν επιπλέον λόγο χαράς, που μας χαρίζει η Ανάληψη του Κυρίου «και δεν είναι άλλος από την
παρουσία της ανθρώπινης φύσης, εν μέσω της Τριαδικής Θεότητας, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Με το Σώμα του Κυρίου μας έχουμε κι
εμείς μετοχή στην Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η βεβαιότητα της πίστης μας, με την οποία καλούμαστε, όπως και οι Μαθητές, να έχουμε ενότητα. Η ενότητα
είναι προϋπόθεση για την έλευση και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όποιος την διακυβεύει, διακυβεύει την λειτουργία του Παρακλήτου. Η ενότητα
αποκαλύπτεται στην αλήθεια της πίστεως, όπως αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο. Εδράζεται στα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, στην κάθε Λειτουργική και
προσευχητική σύναξη. Η ενότητα επιτυγχάνεται, όταν κρατούμε ζωντανή την ελπίδα, παρά τις δυσκολίες και την παιδαγωγία των ποικίλων δοκιμασιών του
βίου. Η ενότητα, τέλος, αποκαλύπτεται στην ιεραποστολή μας, εκεί όπου οι Ιεραπόστολοι φέρουν την χαρά του Χριστού σε όλο τον κόσμο»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής
·       Ι’ Πανελλήνιος Διαγ. Ψαλτικής Τέχνης
·       Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
·       
100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Πεντηκοστή
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Συνέντευξη

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
Κήρυγμα εορτής Αναλήψεως του Χριστού - Σεβ.
Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος (video)
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στον Ιερό Ναό Aναλήψεως του Χριστού Βόλου 2/4/2022.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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