Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 282 - 01/08/2017 Τη Α' του μηνός Αυγούστου, μνήμη των Αγίων επτά μαρτύρων των Μακκαβαίων, Αβείμ,
Αντωνίου, Γουρία, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά, Αχείμ καί Μαρκέλλου, και τής μητρός αυτών Σολομονής, και Ελεαζάρου του
διδασκάλου αυτών.

Ειδήσεις
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Το μεγαλύτερο θαύμα, η πίστη!» Πλήθος πιστών
στον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής
·       
Το χάρισμα της Υπομονής εξήρε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος
από την Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς
·       
Με τα αγόρια του Λυκείου συναντήθηκε ο Μητροπολίτης μας στην
κατασκήνωση του Αγίου Λαυρεντίου
·       
Νέες ανθρωπιστικές παρεμβάσεις του «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»
·       
Ανακαλύφθηκε νέο φάρμακο για το καρκίνο – Στον Βόλο ο Βολιώτης
διευθυντής του Κέντρου Βιοιατρικής στις ΗΠΑ Δ.Ηλιόπουλος
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Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«…Η επιχείρηση αποϊεροποίησης της Ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς, έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και συντελείται

με συστηματικό τρόπο, από τις δυνάμεις εκείνες που «ευαγγελίζονται» μία κοινωνία χωρίς Θεό, χωρίς ηθικούς φραγμούς,
μια κοινωνία ελευθεριότητας και ασυδοσίας, στο όνομα, μάλιστα της …. «προόδου». Το χειρότερο για μένα είναι πως
ακόμα υπάρχουν και ενεργούν οι ίδιες αυτές δυνάμεις, έχοντας στον απόλυτο έλεγχό τους τα Μ.Μ.Ε., αμετανόητες και
προκλητικά αδιάφορες για το τεράστιο κακό που έχουν επιφέρει στην Ελληνική κοινωνία, την οποία οδήγησαν σε μία
κρίση άνευ προηγουμένου σε καιρό ειρήνης, το υπόβαθρο της οποίας είναι βαθιά πνευματικό. Φαίνεται ότι τα
συμφέροντα είναι τεράστια, τα λεφτά είναι πολλά, μπροστά στα οποία ο άνθρωπος, τελικά, δεν έχει την παραμικρή
αξία…»

† Δημητριάδος Ιγνάτιος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στην ιστοσελίδα pentapostagma.gr , 19/9/2014

Δείτε επίσης...
·       
Το κήρυγμα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
·       
«ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ 2017»
·       
Καλοκαίρι στη Μαγνησία
·       
Κατασκήνωση 2017 στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
·       
Κατασκήνωση Συνδέσμου Νέων Ι.Μ.Δ.
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Τα Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας - Εισηγήσεις Σεμιναρίου Αθήνα 2005

Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα> Αρχιεπισκόπου > Για την Ορθοδοξία

Η παρανόηση του τι είναι Εκκλησία

Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ - Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
ΟΡΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΝΟΗΜΑ, του Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη Δρ.
Θεολογίας, Πτ. Φιλοσοφίας
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Δείτε το βίντεο
Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2015 -Λόφος Επισκοπής
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube, τη μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13/8/2015,
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (στην κορυφή του λόφου), με την παρουσία του Επισκόπου μας κ. Ιγνατίου,
όπου προηγουμένως ψάλθηκε ο Παρακλητικός Κανών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκο.
Αμέσως μετά, στον αύλειο χώρο του ναού, πραγματοποιήθηκε μια πολύ όμορφη και εξαιρετικού ενδιαφέροντος
συναυλία, με παραδοσιακά τραγούδια, από πολλά μέρη της Ελλάδος, που έχουν σημείο αναφοράς το πρόσωπο της
Παναγίας. Στη συναυλία αυτή συμμετείχαν η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «ΙΩΝΙΑ», με διευθυντή τον Νεκτάριο
Δεμελή, επίλεκτο μουσικό, πρωτοψάλτη και καθηγητή της παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής και ο Βασίλης
Αγροκώστας - διακεκριμένος μουσικολόγος, πολυσύνθετος καλλιτέχνης (με κορυφαίες συνεργασίες), συνθέτης και
εξαίρετος τραγουδιστής.

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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