                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 486 - 29/06/2021 Τῌ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μνήμη των Αγίων ενδόξων και
πανευφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχει η
στιγμή της Δαμασκού» – Λαμπρός ο εορτασμός των
      


Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στην Νέα Ιωνία (video)
· Πανηγύρεις Αγίων Αναργύρων
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είστε οι πρωτοπόροι» – 40 μαθητές
      


Δημοτικού στην Α’ κατασκηνωτική περίοδο στον Άγιο Λαυρέντιο
· Πανηγύρεις Αγίων Αποστόλων
      


· Ιερό Λείψανο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στην Νέα Ιωνία
      


· Νέοι Πτυχιούχοι Ιεροψάλτες από την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας στο Βυζαντινό
Μουσείο Μακρινίτσας
      


· Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΕ 60’’ – Δεν θα
φοβηθούμε!
      


· Nέες υπηρεσίες, Νοσηλευτική και Κοινωνική, στο Σουρλίγκειο
Ίδρυμα
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο ερώτημα θέτει ο Κύριος στους ανθρώπους. Διαχρονικά, οι άνθρωποι βλέπουν τον Χριστό από την δική τους
οπτική. Υπάρχουν, όμως, κι εκείνοι που ομολογούν απερίφραστα, όπως κι εμείς, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Σωτήρας και
Λυτρωτής του κόσμου. Αυτή την πίστη ζητά από όλους μας ο Κύριος, γιατί αυτή είναι η ομολογία που σώζει, ένα δώρο του Θεού σε εκείνους που
έχουν καθαρή καρδιά και με ταπείνωση αναζητούν την Αλήθεια…. Σήμερα καλούμαστε όλοι, αυτή την πίστη να ομολογήσουμε στους
συνανθρώπους μας, που δυσκολεύονται να αποδεχτούν την πίστη της Εκκλησίας για τον Χριστό. Καλούμαστε να γίνουμε Απόστολοι Χριστού, με
τους λόγους, αλλά κυρίως με τον τρόπο της ζωής μας και την ενότητά μας». Επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα είμαστε η Εκκλησία που ίδρυσε ο
Απόστολος Παύλος, τόνισε την ανάγκη να αντιληφθούμε την ευθύνη μας, να εκτιμήσουμε αυτό το Θείο δώρο και να φανούμε αντάξιοί του.».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 04/07/2021
·       Το κήρυγμα της εορτής των Αγίων Αναργύρων
·             Ολοκληρώθηκαν οι e-διαλέξεις της Ακαδημίας για το 2021!

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Γεδεών, Μανουήλ Ι. (1851-1943) Αγιοποιήσεις
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·      

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Αγριάς

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Ο ρόλος της εκκλησίας το 1821

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
Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου - Μ.Εσπερινός Ι.
Ν. Αγ. Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, επί τη μνήμη των
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ν.Ιωνίας Βόλου.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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