                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 481 - 25/05/2021 Τῌ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ Μνήμη της Γ' Εύρεσις της Τιμίας κεφαλής
του Προδρόμου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: “Η θυσία των Ποντίων αδελφών μας περιμένει
την δικαίωσή της”
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: “Η καχυποψία οδηγεί στην απώλεια
ανθρώπων” – Λαμπρή η Πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης στον Βόλο
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: “χωρίς αληθινή Παιδεία δεν υπάρχει
Ελευθερία” – Τιμήθηκε η έναρξη της Επανάστασης στις Μηλιές του
Πηλίου
      


· Επαναλειτουργούν οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Δημητριάδος στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
      


· Επίσκεψη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος στον Σεβασμιώτατο
– Τον Σεπτέμβριο η Ναυτική Εβδομάδα στον Βόλο
      


· Δωρεά υγειονομικού υλικού στο Νοσοκομείο Βόλου από την
Μητρόπολη Δημητριάδος
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Ο λόγος του Επισκόπου
“Ενώνουμε τη φωνή μας με τους απανταχού Έλληνες, διεκδικώντας δυναμικά την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, που αφορά στην διεθνή
αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι Πόντιοι αδελφοί μας, με επικεφαλής τους μαρτυρικούς Ποιμένες τους, έγιναν θυσία
στα άνομα σχέδια των Νεοτούρκων, όπως συνέβη προ αυτών με τους Αρμενικούς πληθυσμούς της Ανατολίας. Η θυσία τους περιμένει την
δικαίωσή της. Διακηρύττουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η ιστορική αλήθεια ελευθερώνει, αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, διαμορφώνει σχέσεις
υγιούς και ασφαλούς γειτονίας, επουλώνει τις πληγές και δικαιώνει τις ψυχές. Η Εκκλησία μας, χωρίς περιστροφές, εργάζεται και θα το πράττει
πάντα για την προάσπιση των εθνικών μας Δικαίων και την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας”.

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδος
·      
 Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου
·       Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής

·      

·       “Μπορεί να ξαναγραφεί η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας;”

Διαδικτυακή ομιλία κ.Δημήτρη Μόσχου (webinar zoom)
·      
Έρανος Αγάπης

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Χάρις - κοινωνία - διακονία
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου

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 ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ!
(video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το βίντεο του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που
αναφέρεται στην Κυριακή του Παραλύτου.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr

eisodikon481.htm[25/5/2021 5:11:30 µµ]

