                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 462 - 12/01/2021 Τῌ ΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Τατιανής.

Ειδήσεις
·       Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν θα ενδώσουμε στον διχασμό και στην

διαίρεση» – Με ελπίδα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Βόλο (video)
·       Δεν θέλουμε την ρήξη – Άρθρο Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος

κ.Ιγνατίου στην Εφημερίδα Καθημερινή 06/01/2021
·       Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για τις

επετειακές εκδηλώσεις των 200 ετών από την Επανάσταση (video)
·       Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος στο MEGA: «Δεν είναι εύκολο να

διαχειριστείς το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων» (video)
·       Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος – Κυριακή Μετά τα Φώτα 10/01/2021

(video)
·       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ.

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TV SPOT
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821 (VIDEO)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«η ενοποιός δύναμη, αυτό που κράτησε το Γένος, ήταν η Ορθόδοξη πίστη. Κρατώντας αυτή την πίστη, εμπνεόμενη, μάλιστα, από τους
Νεομάρτυρες, οι πρόγονοί μας διατήρησαν την ιδιοπροσωπία τους, το κοινοτικό τους σύστημα και μπόρεσαν να μετατρέψουν τις δυσκολίες σε
ευκαιρίες. Εκμεταλλεύτηκαν την διένεξη των οθωμανών με τους Ρώσους και δημιούργησαν εμπορικό στόλο, τον οποίο μετέτρεψαν σε πολεμικό,
όταν ήρθε η ώρα. Εκμεταλλεύτηκαν τις ρωγμές στην καταπίεση του πολιτισμού και της Παιδείας, για να δημιουργήσουμε μεγάλες Σχολές.
Αξιοποίησαν την δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία, για να δημιουργήσουν κέντρα Ελληνισμού στο
εξωτερικό. Οι Έλληνες είχαν αυτό το μεγάλο προνόμιο. Κατακτημένοι όντες, γιόρταζαν το Πάσχα, ψάλλοντας το εθνεγερτικό «Χριστός Ανέστη»,
με τα λάβαρα της πίστης, που σε λίγο έγιναν τα λάβαρα της Επανάστασης. Γι’ αυτό κι εμείς, τούτη την ώρα της μεγάλης δυσκολίας, δεν πρέπει να
χάσουμε το κουράγιο μας. Γι’ αυτό και η Εκκλησία, παρά τις δυσκολίες, δεν θα αναστείλει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις Της…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 17/01/2021
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Αντωνίου
      


·      
  e - Έρανος Αγάπης 2020

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Βόλου

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
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου την Κυριακή 10/1/2021

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