                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 472 - 23/03/2021 Τῌ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
μνήμη του Οσίου πατρός ημών Νίκωνος και των αυτού Μαθητών εκατόν ενενήκοντα εννέα.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ευχόμαστε για την ενότητα της Ορθοδοξίας
μας σε όλα τα επίπεδα» – Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Βόλο
(video)
      


· Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου
(ενεργά links)
      


· 1ο Ψηφιακό «Αρχονταρίκι» με τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.
Ιγνάτιο
      


· Επίκαιρη ραδιοφωνική συνέντευξη του Σεβ.Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Ρ/Σ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
(video)
      


· Το Αναστασιματάριο ηχογραφημένο με την φωνή του αειμνήστου
Πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, συντάκτη του «Νέου Μαρτυρολογίου» στα προεπαναστατικά χρόνια, οι Νεομάρτυρες ενδυνάμωσαν την
αδυνατισμένη, μαραμένη και γηραλέα πίστη των Χριστιανών της Τουρκοκρατίας και με την λάμψη του Μαρτυρίου τους διασκόρπισαν τον
σκοτασμό της πλάνης, ανύψωσαν την πίστη και συνέτριψαν την ασέβεια. Ήταν η εποχή που ο κορυφαίος εκπρόσωπος των Κολλυβάδων
παρατηρούσε ότι ο φόβος του Θεού έλειψε, η πίστη ασθένησε και η ελπίδα λιγόστεψε. Ήταν τότε που οι κατακτητές επιχειρούσαν, μέσω των
βίαιων 
εξισλαμισμών, να ξεριζώσουν από τις ψυχές των σκλαβωμένων την πίστη στον Χριστό, γιατί γνώριζαν ότι η απώλεια της Ορθόδοξης
πίστης ήταν ο ασφαλέστερος δρόμος προς την εξαλλοίωση της Εθνικής συνείδησης. Και ένας λαός χωρίς εθνική μνήμη και αυτοσυνειδησία δεν
μπορεί να οραματίζεται ξεσηκωμούς και ελευθερία».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
·       
Το κήρυγμα των Β΄ Χαιρετισμών
·       
 Το κήρυγμα της εορτής της Κυριακής (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)

· Νέο Αρχονταρίκι: “Η συνέχεια του ελληνισμού” (video)
      


· “Η Κυριακή της Ορθοδοξίας και το νόημά της” – Ομιλία στον Β΄
Κατανυκτικό Εσπερινό (video)
      


· Οι Αντιστασιακοί της Τουρκοκρατίας – Άρθρο Σεβ. Δημητριάδος
      


κ.Ιγνατίου στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 20 Μαρτίου 2021
· Προκήρυξη θέσης επιστημονικού υπαλλήλου για το Μουσείο
Βυζαντινής Τέχνης & Πολιτισμού Μακρινίτσας
      


·       
Έρανος
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Αγάπης

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Ο ρόλος της εκκλησίας το 1821
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
"Η Κυριακή της Ορθοδοξίας και το νόημά της" - Ομιλία
στον Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινό 21/03/2021
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, 21 Μαρτίου 2021.

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