Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 451 - 27/10/2020 Τῌ KΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μνήμη του Αγίου Μάρτυρος
Νέστορος.

Ειδήσεις
·       
Δημητριάδος

Ιγνάτιος: «Το έργο του Κληρικού είναι έργο ενότητος» –
Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Άγιο Δημήτριο Βόλου

·       
Η

Τοπική μας Εκκλησία τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ»

·       
Συνέντευξη

Τύπου για το Γηροκομείο Καναλίων

·       
Αρχονταρίκι

– “Μνήμες από το Έπος του 1940-41”

Ο λόγος του Επισκόπου
«η εορτή του Αγίου Δημητρίου, συμπίπτουσα τόσο με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, όσο και με την επέτειο του Έπους του ΄40,
μας θυμίζει ότι οι Έλληνες μεγαλουργούμε, όταν έχουμε πίστη, όταν υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και όταν είμαστε ενωμένοι. Καλούμεθα ν’
αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, που αφορούν την δημόσια υγεία και την εθνική μας ακεραιότητα. Το μεγάλο μας όπλο είναι η πίστη που μας
ενώνει, η ζωντανή παράδοσή μας, η τρανή μας ιστορία, παρόλα τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Αν και τούτη τη φορά κατορθώσουμε να
μετατρέψουμε τις αδυναμίες σε αρετές, αν καταφέρουμε να μη διχαστούμε, θα γίνουνε και πάλι παράδειγμα προς μίμηση… Η εποχή μας
απαιτεί ενότητα, που ξεκινά πάντα από την Εκκλησία και διαχέεται στην κοινωνία και στην πατρίδα…».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       
Το κήρυγμα της Κυριακής 01/11/2020
·       
  Το κήρυγμα της εορτής των Αγίων Αναργύρων
·       
  Δημήτρια 2020
·       
 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νεότητος
·       
 Μικρός Παράδεισος

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Οι Τρεις Ιεράρχες και η μαρτυρία της εκκλησίας και
της θεολογίας κατά τη μετανεωτερικότητα

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία
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
Αρχονταρίκι - "Μνήμες από το Έπος του 1940-41"
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την εκπομπή "Αρχονταρίκι" με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιο με τίτλο: "Μνήμες από το Έπος του 1940-41" και καλεσμένο τον κ.Νικόλαο
Μπρισίμη, που προβλήθηκε από την ΕΤ1 στις 29-1-2006.

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