                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 480 - 18/05/2021 Τῌ ΙΗ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου,
Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου.

Ειδήσεις
· Σε λειτουργία το Κέντρο Σίτισης του Μητροπολιτικού μας Ναού
«ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ»
      


· Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
      


· Ανακοινώθηκε η επανεκκίνηση της δραστηριότητας της «Μαγνήτων
Κιβωτού»
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ανάγκη να ξαναβρούμε τη Λειτουργική μας
ζωή και την κοινωνία των προσώπων» – Συνέντευξη στον Ρ/Σ της
Εκκλησίας της Ελλάδος (video)
      


· Δωρεά υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο Βόλου από την
Μητρόπολη Δημητριάδος
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Η Εκκλησία μάς διδάσκει σήμερα να μην επιχειρήσουμε να μετρήσουμε τους Μαθητές του Χριστού, επειδή εμείς είμαστε μέσα στο Ναό. Μη
νομίσουμε ότι χάθηκε για τον Χριστό και την Εκκλησία Του το παιχνίδι της ιστορίας, όπως νομίζουν κάποιοι. Κάθε άλλο. Υπάρχουν και σήμερα
κρυφές εκλεκτές ψυχές, μαθητές του Χριστού, που υπερασπίζονται, στην κατάλληλη στιγμή, τον Χριστό και την Εκκλησία, γιατί έχουν μέσα τους
αληθινή αγάπη. Δεν είναι αναμάρτητοι, αλλά αμαρτωλοί, με καρδιά, όμως, που μέσα από τη μετάνοια, ζουν σε αναστάσιμη κοινωνία με τον
Χριστό. Ανάμεσά τους και οι γυναίκες εκείνες που, κινούμενες από βαθειά αγάπη, προσφέρουν στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και μέσα απ’
αυτή την εμπειρία, ο Χριστός ομιλεί μέσα τους, ενισχύει την πίστη τους και τις καθιστά μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Έτσι ενεργεί ο Χριστός και
η Εκκλησία κρατά ανοιχτές τις θύρες σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, που έχει μέσα της αγάπη, αναστάσιμη, σωτήρια και λυτρωτική».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής του Παραλύτου
      


· Πραγματοποιήθηκε η ομιλία της Αγγελικής Ζιάκα με θέμα: Ισλάμ,
Ευρώπη και Δημοκρατία: Προκλήσεις και προοπτικές
      


· Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες
δράσεις»
      


· Ι.Ν. Άγ. Κωνσταντίνου & Ελένης – Ι.Πανήγυρις
      


· Μπορεί να ξαναγραφεί η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας;
Διαδικτυακή ομιλία του Δημήτρη Μόσχου
      


·       
Έρανος
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Αγάπης

·       


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

Αληθώς Ανέστη

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’’ – ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ !
(video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το βίντεο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που αφορά
την εορτή των Μυροφόρων.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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