                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 473 - 30/03/2021 Τῌ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Μνήιμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος.

Ειδήσεις
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η προσευχή μας είναι κοντά σε όσους δίνουν τη
μάχη για τη ζωή» – Η Δημητριάδα τίμησε την γιορτή της πίστης και της
Πατρίδας
·       
Συνέντευξη του Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην ΕΡΤ1 – 24/3/2021 (video)
·       
Αναγέννηση του ανθρώπου και του Γένους – Του Σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στο THEPRESIDENT.GR
·       
Συνέντευξη Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στο ΣΚΑΙ (video)
·       
ΠΙΣΤΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
·       
Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου – Κυριακή Β΄ Νηστειών – Ι.Ν. Αγίου
Γεωργίου Αγριάς (video)
·       
Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Γ΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν.
Ευαγγελιστρίας Ν.Ιωνίας Βόλου (video)
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Ο λόγος του Επισκόπου
««πρώτος εγώ πονώ, αλλά από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να πω ότι τώρα πρέπει η ενότητά μας να γίνει πράξη, θυσιάζοντας κάθε τι
που μας ευχαριστούσε, για να προσφέρουμε στον λαό μας, το συντομότερο δυνατό, την λύτρωση απ’ αυτή την δοκιμασία. Γι΄ αυτό είμαστε
σήμερα εδώ και λειτουργήσαμε και σας είχαμε όλους μαζί. Ακόμα κι αν δεν είχατε την δυνατότητα να λάβετε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού,
όμως, μνημονεύσαμε τους πάντες, με την πιο θερμή προσευχή της καρδιάς μας. Έτσι θα πορευτούμε όσο χρειαστεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σ’
αυτούς που ανέλαβαν την ευθύνη: τους επιστήμονες και την Πολιτεία. Είναι ευτύχημα το γεγονός ότι ο πρώτος των επιστημόνων είναι άνθρωπος
πίστεως. Και ο τρόπος και ο λόγος και η συμπεριφορά του τον ανέδειξαν ως τον πρώτο σήμερα στην πατρίδα μας, γιατί έχει ταπεινό φρόνημα και
πλήρη συνείδηση της ευθύνης και για τον τελευταίο άνθρωπο και τον πιο ηλικιωμένο, που δεν θέλει να χαθεί. Κι εμείς το ίδιο πρέπει να
επιθυμούμε. Γι’ αυτό αυτοδεσμευτήκαμε, γιατί δεν θέλουμε, έστω κι ένας άνθρωπος εξ αιτίας μας να ασθενήσει ή να χαθεί. Θα δώσουμε και
πάλι όλοι μαζί τον αγώνα και θα νικήσουμε κι αυτή τη φορά και θα ελευθερωθούμε και θα ελευθερώσουμε. Θα έρθει η στιγμή που θα
ακούσουμε άγγελμα, που θα είναι σαν και κι εκείνο του Αρχαγγέλου στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Γι’ αυτό, σταθείτε άξιοι των
περιστάσεων, αναλαμβάνοντας ο καθένας μας την προσωπική του ευθύνη, για να δώσουμε το παράδειγμα σ’ όλο τον κόσμο, όπως το δώσαμε
τότε, το 1821. Και θα έρθει το νέο ΄21, όταν θα γιορτάσουμε λαμπρά, όπως πρέπει και την θρησκευτική και την εθνική μας γιορτή… Να
κυματίσουν οι σημαίες στα σπίτια μας. Να κρατήσουμε μέσα μας το όραμα των αγωνιστών του ΄21, για του Χριστού την πίστη την αγία και της
πατρίδος την ελευθερία, ούτως ώστε, όταν περάσει η δοκιμασία, να βγούμε πιο ενωμένοι και πιο σοφοί».
».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       
Το κήρυγμα των Γ΄ Χαιρετισμών
·       
Το κήρυγμα της εορτής της Κυριακής Σταυροπροσκηνύσεως
·       
Μήνυμα

της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος – Επί τῇ Ἑορτῇ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν
ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821

·       
Χαιρετισμός

Σεβ.Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου σε
τηλε-ημερίδα με θέμα: «1821 και Εκπαίδευση» (video)

·       
Επιμορφωτικό

Σεμινάριο στον Βρεφονηπιακό μας Σταθμό

·       
Ο

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- Β’
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

·       
Παρουσίαση

βιβλίου «Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην κλιματική

κρίση» (zoom meeting)
·       
Προκήρυξη
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θέσης επιστημονικού υπαλλήλου για το Μουσείο

Βυζαντινής Τέχνης & Πολιτισμού Μακρινίτσας
·       
Έρανος

Αγάπης

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

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

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η Παναγιά της πίστης και της Ελλάδας
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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
Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Γ΄ Κατανυκτικό
Εσπερινό - Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ν.Ιωνίας Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας Βόλου, 28 Μαρτίου 2021.

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