                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 465 - 02/02/2021 Τῌ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ μνήμη της Ὑπαπαντής του Κυρίου,
και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ειδήσεις
· Λιτά και διακριτικά τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Ιγνατίου
      


· Το Μήνυμα του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για την
      


εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών (video)
· ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Χριστόδουλος εξέφραζε την καρδιά του
Γένους» – Οι Βολιώτες δεν ξεχνούν τον Χριστόδουλο
      


· Κατηχητική Θεία Λειτουργία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών
στον Βόλο (video)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Η εορτή των Τριών Ιεραρχών έχει καθιερωθεί σην πατρίδα μας, γιατί οι Πατέρες αυτοί μάς είπαν την αλήθεια για τη ζωή μας. Ποιος είναι
ο σκοπός της ζωής μας και μας τον έδειξαν με το παράδειγμά τους, τον δρόμο της αγάπης και της προσφοράς. Αν σήμερα ήταν κοντά σας, θα σας
έλεγαν ότι πλαστήκατε για να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλ’ αυτό δεν μπορεί κανείς να το πετύχει μόνο με τις γνώσεις. Θέλει καρδιά.
Ξέρω τις δυσκολίες που περνάτε αυτόν τον καιρό. Κάνετε πράγματα, που κανείς δεν είχε πιστέψει ποτέ ότι θα συμβούν, όμως τούτη την ημέρα,
αν αναλογιστείτε ότι και Εκείνοι, με δυσκολία σπούδασαν, μπόρεσαν, όμως και κατόρθωσαν να πάρουν τις γνώσεις και να τις δώσουν και στους
υπολοίπους, να κάνουν την καρδιά τους πλατειά, προσφέροντας αγάπη και αλληλεγγύη σε όλους. Μίλησαν τη γλώσσα της αλήθειας. Μας
δίδαξαν τον δρόμο του Χριστού, την Ορθόδοξη πίστη μας, απ’ την Οποία παίρνουμε κουράγιο και τούτες τις μέρες».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 07/02/2021
      


· e - Έρανος Αγάπης 2020
      


· Τα «άγνωστα» χρόνια του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου – Το σπάνιο
φωτογραφικό υλικό-ντοκουμέντο και τα λόγια του που έγραψαν
ιστορία! – Αναδημοσίευση από ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ news agency
      


·       Ο Εσταυρωμένος
·       Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Χάρις - κοινωνία - διακονία
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Υπαπαντής Χριστού Διμηνίου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Εκκλησία και Έθνος
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»

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

eisodikon465.htm[2/2/2021 12:50:29 µµ]

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