Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 439 - 04/08/2020 Τη Δ' του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων επτά Παίδων των εν Εφέσω.

Ειδήσεις
· Πανηγυρίζει ο Ναός της Μεταμορφώσεως στον Βόλο – Υποδοχή
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού
      


· Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
      


· Εκοιμήθη ο π. Νικόλαος Παγωνάρης
      


· Τιμήθηκε η επέτειος των 200 ετών ιστορίας του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου
Πηλίου
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Μακαριστός Πειραιώς Καλλίνικος υπήρξε
υπόδειγμα ιεραποστόλου»
      


· Πρόγραμμα Παρακλήσεων Δεκαπενταυγούστου
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Κοντά στον Μακαριστό Γέροντα Καλλίνικο μαθητεύσαμε και διδαχθήκαμε ν’ αγαπούμε τον Χριστό με όλη την ύπαρξή μας και να επεκτείνουμε
αυτή την αγάπη στην Εκκλησία Του. Μας ενέπνευσε το εκκλησιαστικό ήθος και λειτούργησε ως υπόδειγμα ιεραποστόλου από τα νεανικά του
χρόνια, ως τα βαθειά του γεράματα. Κοντά του μάθαμε να εμπιστευόμαστε το σχέδιο του Θεού στην ζωή μας, ανδρωθήκαμε εκκλησιαστικώς
και ζούμε με ζωντανή την παρουσία του στην ζωή μας…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 6/8/2020
      

· Το κήρυγμα της Κυριακής 9/8/2020
      


· «Λεμονάδα Σπιτική» – Επεισόδιο 10
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

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

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

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

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο
Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2015 -Λόφος Επισκοπής
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube μια πολύ όμορφη και εξαιρετικού ενδιαφέροντος συναυλία με

παραδοσιακά τραγούδια, από πολλά μέρη της Ελλάδος, που έχουν σημείο αναφοράς το πρόσωπο της
Παναγίας. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13/8, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(στην κορυφή του λόφου), με την παρουσία του Επισκόπου μας κ. Ιγνατίου.

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