                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 464 - 26/01/2021 Τῌ KΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μνήμη του Οσίου Πατρός ημών
Ξενοφώντος και της συνοδίας αυτού.

Ειδήσεις
· Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου μας
      


· 13 χρόνια χωρίς Χριστόδουλο
      


· Σύσκεψη για την υγειονομική κατάσταση στο Σουρλίγκειο
      


Γηροκομείο Καναλίων
· 4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο του Τομέα
      


Ψαλτικής και Μουσικολογίας 7 – 9 Φεβρουαρίου 2021
· Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Αγώνα της Ελευθερίας – Άρθρο του
Σεβ.Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο Sports3
      


· Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο
Καναλίων
      


· ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1821
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· “Το Ουκρανικό αυτοκέφαλο και η πανορθόδοξη αλληλεγγύη” (video)
      


· Θα επαναλειτουργήσουν -υπό όρους- οι κοινωνικές δομές της τοπικής
μας Εκκλησίας
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Δεν ξέρω αν η ιστορία έχει να επιδείξει το παράδειγμα άλλου λαού, ο οποίος μετά από τόσους αιώνες σκλαβιάς και καταπίεσης,
μπόρεσε να κρατήσει ακμαίο και αμετακίνητο τον προσανατολισμό του προς την Ελευθερία. Είναι εκκωφαντικά εντυπωσιακό, πώς άνθρωποι
που δεν έζησαν ποτέ ελεύθερα, που δε γνώριζαν τί θα πεί ελευθερία, που η «κανονικότητα» της ζωής τους ήταν η σκλαβιά και η τυραννία, που
δεν είχαν στα χείλη τους την γλυκειά γεύση της ελευθερίας, πώς αγωνίστηκαν γι΄ αυτήν και την κέρδισαν. Το πέτυχαν χάρη στην κοινή τους
Μητέρα, που δεν έπαψε ποτέ, κάτω από την μύτη του κατακτητή, να εργάζεται, μυστικά, αλλά και συστηματικά, για την ιερή ώρα του Αγώνα. Και
αυτή η Μητέρα ήταν η Αγία μας Εκκλησία, που κατάφερε, με αγώνες, με ανείπωτες θυσίες, κενώνοντας, επί αιώνες εαυτήν, να κρατήσει
ζωντανή την Ορθόδοξη πίστη, την ιστορική αυτοσυνειδησία, την Ελληνική γλώσσα και Παιδεία, μη επιτρέποντας στα παιδιά της να
συμβιβαστούν με την σκλαβιά και την μαύρη τους μοίρα. Η Εκκλησία έσωσε το Γένος. Γι’ αυτό η θέση της στον ιστορικό του βίο και στην
κοινωνική πραγματικότητα, έκτοτε, δεν Της χαρίστηκε από κανένα, αλλά είναι καρπός των αγώνων και των θυσιών Της για την ανάσταση του
Γένους, για την Ελευθερία και την Εθνική μας Ανεξαρτησία».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 31/01/2021
      


· Το κήρυγμα της εορτής της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου
      


Ιγνατίου του Θεοφόρου
· Το κήρυγμα της εορτής των Τριών Ιεραρχών
      


· ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
      


· Ενημέρωση για θετικά κρούσματα στο Σουρλίγκειο
      


· 7η διαδικτυακή εκπομπή της «Παρέας Μετέωρης»! #Season2! Σήμερα
22/01/2021 στις 7.00 μ.μ. (video)
      


· e - Έρανος Αγάπης 2020
      


· Πληροφόρηση
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»
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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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