Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 257 - 07/02/2017  
Τη Ζ' του αυτού μηνός, Μνήμη του Οσίου Πατρὸς ημων Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκων.

Ειδήσεις
·       
Τιμήθηκε στο Βόλο η μνήμη των Ορθοδόξων Μαρτύρων του
Ολοκαυτώματος – Μνημόσυνο του αιχμαλώτου στο Νταχάου
Δημητριάδος Δαμασκηνού
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: ''Θα διακονώ με όλες μου τις δυνάμεις την ενότητα''
(video)
·       
Ένας χρόνος λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου στον Άγιο
Νικόλαο Αλμυρού
·       
Το δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο απέναντι στο φαινόμενο του
εθισμού 9 -10 Φεβρουαρίου 2017 Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Εργαστήρια για
εκπαιδευτικούς και γονείς

Ο λόγος του Επισκόπου
«Δεν πιστεύω ότι οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι έχουν την λαϊκή εντολή να αποκόψουν την ιδεολογία του
Συντάγματός μας από το ιστορικό του παρελθόν και από αρχές και αξίες της Ελληνικής Επανάστασης. Θα ήταν ιστορικό
λάθος για οποιαδήποτε πολιτική δύναμη ή συσχετισμό να επιβάλει αναδρομικά, και με την ευκαιρία της συνταγματικής
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αναθεώρησης, την ελιτίστικη άποψη ότι η σύγχρονη Ελληνική Πολιτεία προήλθε αποκλειστικά από αστούς Νεοέλληνες
Διαφωτιστές με ευρωπαϊκή παιδεία και όχι και από ανθρώπους της υπαίθρου, φορείς ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, για
τους οποίους το εκκλησιαστικό βίωμα και η χριστιανική παιδεία αποτελούσε συνήθως το μοναδικό τους μορφωτικό
απόθεμα…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
«Το Παρόν», 31/7/2016

Δείτε επίσης...
·       
Το Κήρυγμα της Κυριακής του Ασώτου 12/02/2017   
·       
 Το Κήρυγμα της Εορτής του Αγίου Χαραλάμπους 10/02/2017
·       
ΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, "Αντίδωρο μνήμης και σεβασμού για τον Μακαριστό
Χριστόδουλο. Πνευματικός μαχητής και άξιος ηγέτης" Θεσσαλία 01/02/2017
·       
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, "Μνήμης αναφορά και τιμής κατάθεση",
Εφημ. Θεσσαλία, 18/1/2016
·       
"Το κανονικόν συνειδός από τον Μέγαν Φώτιον εις τον Άγιον Νικόδημον τον

Αγιορείτην", του Θεόδωρου Ξ. Γιάγκου

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Ζουμπουλακης, Σταυρος (1953- ) Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ως άγγελος
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Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Βλάσιου Πηλίου

Ψηφιακό Υλικό> Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο
ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, "Είναι η αλήθεια μνήμες και οι μνήμες αλήθειες", 28/1/2017, www.synodoiporia.gr

Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (MIND
CONTROL) ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ», ου κ. Νικολάου Σταυριανίδη Πρωτοδίκη Δ.Δ., DEA Λημοσίου Δικαίου
και DEA Φιλοσοφίας του Δικαίου

Δείτε
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος - Ομιλία στη Γ.Ε.Χ.Α. Βόλου
Παρακολουθήστε από το καναλι μας στο Youtube την ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητρίαδος κ.Ιγνατίου η οποία
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της «Χριστιανικής Αγωγής» (ΓΕΧΑ, Παράρτημα Βόλου) την Κυριακή
21/2/2016, , προσκεκλημένος του υπευθύνου ιερέως Αρχιμ. Παμφίλου Κοιλιά, Ιεροκήρυκος της Μητροπόλεώς μας και
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σεβασμιώτατος, με την ευκαιρία της εισόδου στην κατανυκτική περίοδο του Τριωδίου,
ανέπτυξε στο πολυπληθές ακροατήριο τα μηνύματα που εκπέμπουν οι πνευματικοί σταθμοί της περιόδου, όπως
διασώζονται στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών. Κατακλείοντας την ωριαία ομιλία του, ευχήθηκε σε όλους καλή
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δύναμη και κάθε ευλογία παρά Θεού στο πολυεπίπεδο έργο που επιτελείται, συνεχίζοντας πιο εντατικά τον καλόν
πνευματικό αγώνα.

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο εξής το «Εισοδικόν» πατήστε εδώ
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