                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 488 - 13/07/2021 Τῌ ΙΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γολινδούχ,
της μετονομασθείσης Μαρίας, η Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, και του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Σαββαΐτου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πρέπει ν’ αρνηθούμε το διχαστικό πνεύμα» –
Χειροθεσία Αναγνώστου στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου
      


· Το «Όλοι μαζί μπορούμε» ενισχύει τις κατασκηνώσεις Αγ.
Λαυρεντίου
      


· Διαδικτυακή Τελετή Αποφοίτησης Ακαδημίας Λαϊκού Πολιτισμού &
Τοπικής Ιστορίας, e-learning για τη λαογραφία
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«οι οποίοι είδαν με τα μάτια μας όσα βλέπουμε κι εμείς, έζησαν τις εμπειρίες της ζωής, που ζούμε κι εμείς, κι όμως, αγίασαν, διότι είχαν μάτια με
φως, όχι τα σωματικά, αλλά τον νου της ψυχής… Οι Άγιοι απέκτησαν καθαρούς οφθαλμούς, γιατί καθάρισαν την ψυχή τους, και μόρφωσαν μέσα
τους έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει την κατάκριση, αλλά βιώνει την απλότητα. Έτσι, απέκτησαν μεγάλη σοφία, έβλεπαν τα πράγματα καθαρά,
έβλεπαν μέσα στις ανθρώπινες ψυχές. Συχνά οι Χριστιανοί της εποχής μας κάνουμε σύνθετες σκέψεις. Ο διάβολος ενσπείρει μέσα μας την
αμφιβολία, την καχυποψία, παγιδεύοντάς μας στην σκέψη ότι όλοι μας εχθρεύονται και είναι απέναντί μας. Με τον τρόπο αυτό πυροδοτείται η
επικριτικότητα, η επιθετικότητα και χάνεται η απλότητα. Το απλό είναι του Θεού, το σύνθετο είναι του διαβόλου».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 18/07/2021
      


· Το κήρυγμα της εορτής της Αγίας Μαρίνας
      


· ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για «Το
Μεγάλο Μονοπάτι του Πηλίου» 168 χιλιομέτρων
      


·      

· Η Ομάδα Κωπηλασίας «Δημητριάς» στον Σεβασμιώτατο
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Μπροστά στο σεξ με ευθύνη

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
Ι.Μ.Δημητριάδος - Ιερατικές Συνάξεις 2013-2014 - π.
Αθανάσιος Γκίκας
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την 8η Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, για
το Εκκλ/κό έτος 2013-2014, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας την Πέμπτη 22/5/2014, υπό την
προεδρεία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου και τη συμμετοχή του συνόλου των Κληρικών της Τοπικής
Εκκλησίας. Το θέμα της Συνάξεως ήταν «Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος». Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Πρωτ. Αθανάσιος Γκίκας,
Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος μίλησε με θέμα «Ο Κληρικός ως εικόνα του
Χριστού».

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