Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 438 - 28/07/2020 Τη KΗ' του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού» –
Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Παντελεήμονος στην Μητρόπολή
μας
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η ιστορία γράφεται μία φορά και δεν
διαγράφεται» – Πάνδημος ιερός Θρήνος για την Αγιά Σοφιά στον
Βόλο
      


· Πάνδημος ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στην Μητρόπολή μας
      


· ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ οι «Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2020»
      


· Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς Καλλινίκου
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Ο λόγος του Επισκόπου
...«ξεχαστήκαμε μέσα στην δήθεν παντοδυναμία μας και ήρθε ένας αόρατος εχθρός, που άλλαξε τα πάντα. Κι έτσι, αντιληφθήκαμε την
μηδαμινότητά μας και δώσαμε όλοι μαζί την μάχη, κάνοντας πολλές και μεγάλες θυσίες, με γνώμονα την αγάπη και το γενικό συμφέρον…
Πρέπει, μετά απ’ αυτά, ν’ αντιληφθούμε πόση ανάγκη έχουμε το έλεος του Θεού, ότι χρειαζόμαστε μετάνοια, να καλλιεργήσουμε την πίστη
μας, αναγνωρίζοντας ότι η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 2/8/2020
      


· 200 χρόνια ιστορίας του Ιερού Ναού Αγίου Βλασίου Πηλίου
      


· «Λεμονάδα Σπιτική» – Επεισόδιο 10
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητας του Οικουμενικού
Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ' ΤΟΜΟΣ
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   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αλυκών Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Διεκκλησιαστικά - Διορθόδοξα
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
"ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΠΙΤΙΚΗ" - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το δέκατο επεισόδιο απο την νέα παιδική διαδικτυακή
εκπομπή «Λεμονάδα σπιτική».

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