                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 490 - 27/07/2021 Τῌ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και
ιαματικού Παντελεήμονος.

Ειδήσεις
· Πανηγύρεις Αγίου Παντελεήμονος
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «στην Εκκλησία δεν θα ξεχωρίσουμε τους
      


ανθρώπους» – Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό astra
· Μια χειροποίητη γκλίτσα (μπαστούνι) – βακτηρία Αρχιερέως! –
«Ολυμπιονίκες» της πίστεως οι μάρτυρες
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «τότε θα είστε πολύτιμοι για όλον τον κόσμο!»
Συνεχίζονται οι κατασκηνώσεις της Ι.Μ.Δ.
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Έχω εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας και δε αμφέβαλα ούτε μια στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν οικογένειες, έχουν τις ζωές τους. Θα
πρόδιδαν ποτέ την οικογένεια και τον εαυτό τους, προτείνοντάς τους ένα εμβόλιο που κάνει κακό; Δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτή τη λογική. Ο
Θεός μας δοκιμάζει με την πανδημία, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι. Είναι καιρός να ταπεινωθούμε. Την ίδια στιγμή, όμως, μας
δίδει την Επιστήμη ως ένα τείχος προστασίας απέναντι στο κακό. Δίνουμε όλοι μαζί την μάχη. Η Εκκλησία μελέτησε το πρόβλημα και
τοποθετήθηκε υπεύθυνα. Σε μια μερίδα ανθρώπων κυριαρχεί μια λανθασμένη νοοτροπία, που πιστεύω ότι σταδιακά θα εξομαλυνθεί. Και στην
Τοπική μας Εκκλησία προέκυψαν τέτοια φαινόμενα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με διακριτικότητα και με πειθώ, διασώζοντας την
ενότητα. Το σίγουρο είναι ότι στην Εκκλησία δεν θα ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους. Ο καθένας έρχεται στην Εκκλησία για την ψυχή του, πράγμα
που σημαίνει ότι δεν μπορώ να του πω να μην έρθει. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 01/08/2021
·       Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος
·       Ιερές Παρακλήσεις Δεκαπενταυγούστου στη Μακρινίτσα

·      

·       Νέο Δ/Σ στον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών
·       Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου και έντυπο ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα ορφανοτροφείου Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Διεκκλησιαστικά - Διορθόδοξα
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
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός - Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος
Ορφανοτροφείου Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ορφανοτροφείου Βόλου στις
26/07/2021.

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