Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 433 - 23/06/2020 Τη ΚΓ' του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγριππίνης.

Ειδήσεις
· Πτυχιακές και Διπλωματικές Εξετάσεις στην Σχολή Βυζ. Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
      


· Στον Σεβασμιώτατο ο νέος Δ/κτής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Μαγνησίας
      


· Κύρια σημεία της παρέμβασης του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας
κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με θέμα: «Στις ρίζες του Πολιτισμού μας.
Στις ρίζες του Ελληνικού και του Δυτικού Πολιτισμού» (video)
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… Σε εποχές, όπου αναζητούνται εναγωνίως επενδύσεις, ο σημερινός ‘Έλληνας και κυρίως ο νέος Έλληνας γονιός πρέπει να αντιμετωπίσει το
έργο της αναβάθμισης του θεσμού της οικογένειας ως επένδυση, όχι μόνο με οικονομικό, αλλά και με ψυχικό και πνευματικό όφελος. Όταν
όλοι ομολογούν πλέον πως η κρίση, πέραν της οικονομικής δυσπραγίας, θεριεύει και λόγω 
ψυχικών πιέσεων, αλλά και πνευματικής
απονέκρωσης ως προς αξίες και ηθικές σταθερές, η Ελληνική οικογένεια μπορεί, όχι μόνο να μετριάσει τα οικονομικά αδιέξοδα, αλλά και να
προσφέρει ψυχολογική ασφάλεια και πνευματική προοπτική.
Τα δέντρα των αξιών μπορεί να φαίνονται πριονισμένα. Πολλοί, από απαισιοδοξία ή από σκοπιμότητα, επιχειρούν να μας πείσουν, πως ο νέος
κόσμος δεν έχει χώρο για τέτοιου είδους παλαιομοδίτικες δομές. Ο σπόρος όμως της ελπίδας κρύβεται στο χωράφι της οικογένειας και
περιμένει την αφοσίωση και την υποστήριξή μας, για να ξαναδώσει κοινωνικούς και πνευματικούς καρπούς….»

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου
      


· Το κήρυγμα της Κυριακής 28/06/2020
      


· Το κήρυγμα της εορτής Πέτρου και Παύλου
      


· Το κήρυγμα της εορτής των Αγίων Αποστόλων
      


· Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου
      


· «Λεμονάδα Σπιτική» – Επεισόδιο 5
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για τον Αρχιεπίσκοπο

Εκκλησία και σύγχρονα προβλήματα
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ, του
Αρχιμ. Αυγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ. Iεροκήρυκος Ι. Μητροπόλεως Σερβίων
και Κοζάνης

Δείτε το βίντεο
Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος - Εσπερινός Αγ.Πετρου και
Παύλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ.Ιγνάτιος, κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίων Πέτρου και Παύλου Ν.Ιωνίας Βόλου, 28/06/2016.

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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