                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 475 - 13/04/2021 Τῌ ΙΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών
Μαρτίνου, Πάπα Ρώμης, και των συν αυτώ Επισκόπων.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ενωμένοι μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη
μας» – Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου
στο ΕΝΘΕΤΟ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΟ ΒΗΜΑ»
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία
εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό» (video)
      


· Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό –
Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)
      


· «ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νικόλαος Μαγγίνας
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η Εκκλησία σώζει την καθαρότητα της
συνείδησης» (video)
      


· Στην Εξόδιο Ακολουθία των δύο αδικοχαμένων αδελφών από την
Μακρινίτσα ο Μητροπολίτης μας (video)
      


eisodikon475.htm[13/4/2021 9:31:20 µµ]

· Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιίας από τον Τομέα Ψαλτικής
      


και Μουσικολογίας και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Ο λόγος του Επισκόπου
«Για την Ορθόδοξη Πίστη και παράδοση μας, ο κάθε άνθρωπος είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού, μια μοναδική προσωπικότητα και αξία. Άρα, έ
χει τον σεβασμό και την αγάπη μας. Γι’ αυτό και καταδικάζουμε κάθε στάση που οδηγεί σε καταστάσεις που έζησε στο παρελθόν η ανθρωπότητα,
όπως ο ναζισμός και ο φασισμός. Λυπάμαι, όμως, που παρ’ όλες τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού στον χώρο της παιδείας, σήμερα φαινόμενα ό
πως ο εκφοβισμός (bullying) γίνονται όλο και πιο συχνά. Μήπως, τελικά, έχουμε ανάγκη από κάποιες αξίες που χάνονται με πρόσχημα την εξέλιξη
και την πρόοδο;»
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της εορτής της Κυριακής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
      


· Έρανος Αγάπης
      

· ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ – ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (video)
      


· Ο Βουλευτής Κωνσταντίνος Μαραβέγιας στο Γηροκομείο Καναλίων
      


· Όταν οι “Ρομαλαίοι” επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
(video) – Παγκόσμια Ημέρα ΡΟΜΑ  
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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. Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Γρηγόριος ο Ε΄ ο Εθνάρχης της οδύνης
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
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία
εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό» (video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας, στις 11 Απριλίου 2021.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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