Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 437 - 21/07/2020 Τη KA' του αυτού μηνός, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου και
Συμεών, του δια Χριστόν Σαλού.

Ειδήσεις
· ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ζ´ ΤΟΜΟ ΤΟΥ
1821!
      


· Εκδηλώσεις για τον καρκίνο του μαστού στην Ανατολή Αγιάς
      


· Μνήμη Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής
      


· «Λεμονάδα Σπιτική» – Επεισόδιο 9
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… Εμελλε στην Αγία Σοφία, το σύμβολο αυτό της παγκόσμιας χριστιανοσύνης, να αποκαλύψει την υπεροψία του νέου «πατέρα
των Τούρκων». Ο υπέρλαμπρος αυτός Ναός, που παραμένει υπό κατοχήν έξι αιώνες και που το καθεστώς του ως μουσείου ούτως
ή άλλως αποτελεί πηγή πικρίας και περισυλλογής για μας. Η Αγία Σοφία είναι η πρώτη Εκκλησία-Μνημείο της ενωμένης
χριστιανοσύνης! Είναι η Μεγάλη Εκκλησία όλων των χριστιανών, η φυσική έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο αιώνιος
μάρτυρας της Αλήθειας. Ο, κατά την φαντασία του, θριαμβευτής ηγέτης της Τουρκίας δεν είναι καν σε θέση να διαπιστώσει πως με
την πράξη του αυτή επιβεβαιώνει πως έξι αιώνες μετά την άλωση, ο πολιτισμός που εκπροσωπεί έχει να επιδείξει μόνον λάφυρα.
Δεν αντιλαμβάνεται πώς, ουσιαστικά, αναγνωρίζει στον πολιτισμό, που υποτίθεται ότι κατέκτησε, την υπεροχή του έναντι του δικού
του. Τί ζητούμε, λοιπόν; Ζητούμε και θεωρούμε δίκαιο η Αγία Σοφία να αναγνωρισθεί ως Ορθόδοξος Ναός με Οικουμενική
ακτινοβολία….»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 26/7/2020
      


· Το κήρυγμα της εορτής της Αγίας Παρασκευής
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Βιβλικές ερμηνευτικές μελέτες

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Άννης Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Καυτοί διάλογοι
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
Ι.Μ.Δημητριάδος - Ιερατικές Συνάξεις 2014-2015 - κ. Σωτήριος
Δεσπότης

Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την 8η και τελευταία, για το τρέχον Ιεραποστολικό έτος (2015), Γενική
Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας. Στο
πλαίσιο της γενικής θεματολογίας των Συνάξεων, που αφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το επιμέρους θέμα της
ήταν «Ίνα πάντες έν ώσιν». Πρώτος εισηγητής ήταν ο κ. Σωτήριος Δεσπότης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, ο οποίος μίλησε με θέμα «Η ενότητα όλων των ανθρώπων ως η τελική εντολή του Χριστού και ως η κατ'
εξοχήν αποστολή της Εκκλησίας».

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