                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 477 - 27/04/2021 Τῌ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μνήμη του Συμεών Επισκόπου
Ιεροσολύμων, συγγενούς του Κυρίου ιερομάρτυρος, η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να ακολουθήσουμε τον Χριστό στο εκούσιο
Πάθος, για να γευθούμε τη χαρά της Αναστάσεως» – Συνέντευξη στην
«Θεσσαλία», 25-4-2021
      


· Συνέντευξη Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον
«Ταχυδρόμο» 25/4/2021
      


· «Ο Χριστός δεν μας θέλει δούλους και μισθωτούς αλλά φίλους και
αδελφούς» (video)
      


· ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ.
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
      


·       
Μεγάλη
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Τρίτη – Ακολουθία του Νυμφίου

Ο λόγος του Επισκόπου
«Για την Ορθόδοξη πίστη μας, ο Χριστός στον Σταυρό δεν καταβάλλει ένα χρέος που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Ούτε κατευνάζ
ει έναν οργισμένο Θεό εξαιτίας της αποστασίας και της προδοσίας εκ μέρους του αγαπημένου Του πλάσματος. Ο θάνατος του Χριστού δεν είναι
πράξη δικαιοσύνης, αλλά ασύλληπτης, υπερκόσμιας αγάπης: Ο Εσταυρωμένος Θεάνθρωπος γίνεται συγχρόνως και ο
Κυρηναίος της ανθρωπότητας που επωμίζεται όλο το ανθρώπινο κατάντημα και όλη την οδύνη και τη φρίκη του θανάτου που έχει διαποτί
σει την ανθρώπινη φύση. Το αίμα του την αποκαθαίρει από τα θανατηφόρα δεσμά και το Αναστάσιμο Φως θα την αποκαταστήσει στο αρχικό της
μεγαλείο. Και όλα αυτά, διότι ο Θεός αρνείται ως τετελεσμένο γεγονός τις συνέπειες της ανθρώπινης αποτυχίας και, καθιστώντας την δική Του, τ
ην μεταβάλλει σε δρόμο λύτρωσης».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ – Επί τη
Κυριακή των Βαΐων 2021
      


· ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
      


ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2021
· ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ «ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ» ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ –
      


Άρθρο Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην εφημερίδα
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 25/04/2021
· ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ
      


ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (αρχείο pdf)
· Μ.Εβδομάδα 2021
      


· Έρανος Αγάπης
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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 Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Μορφές του Πάθους

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
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Χριστός δεν μας θέλει δούλους και μισθωτούς
αλλά φίλους και αδελφούς» (video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην
ακολουθία του Νυμφίου την Μ. Δευτέρα (26/4), που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βόλου.

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