Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 493 - 17/08/2021 Τῌ ΙΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος
Μύρωνος.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η γιορτή της Παναγίας μας δίδει κουράγιο
να συνεχίσουμε τον αγώνα» – Λαμπρό το Πάσχα του Καλοκαιριού
στην Μητρόπολή μας
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Όσο θα τιμούμε τους Αγίους μας, η ελπίδα θα
      


παραμένει ζωντανή!» – Τιμήθηκε στο Πήλιο η μνήμη του
Νεομάρτυρος Αποστόλου του Νέου
· «Αυτή τη στιγμή τη νιώθουμε όλοι σαν αληθινή μάνα»: Ο Σεβ.
Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος για την Παναγία στην ΕΡΤ (video)
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η Παναγία είναι το οξυγόνο μας» –
Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ (video)
      


· Νέος Πρωτοπρεσβύτερος στην Ιερά μας Μητρόπολη
      


· Εκοιμήθη ο π.Δημοσθένης Φουτζόπουλος
      


· ΕΚΚΛΗΣΗ του “Εσταυρωμένου” για τη συλλογή ειδών υγιεινής
υπέρ των πυροπαθών Ευβοίας και Μεγαλοπόλεως
      


· “ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ”: Διπλή ανθρωπιστική αποστολή στην
Πελοπόννησο…
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Η Παναγία μας, βιώνοντας εν σιωπή το Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως, μας άνοιξε τον δρόμο της αληθινής αγάπης, μέσα από τον πόνο. Και
αυτό συνέβη πάνω στον Γολγοθά. Και εκείνη η αγάπη ήταν αμοιβαία. Καλούμαστε να βιώσουμε την αγάπη, που μέσα της κρύβει και πόνο. Αυτόν
τον δρόμο άνοιξε η Παναγία μας, που καλούμαστε να περπατήσουμε, δείχνοντας αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους αδελφούς μας. Είναι η
ευκαιρία, μέσα από την καταστροφή, να αναδειχθεί το μεγαλείο της αγάπης ενός λαού, που έχει ως πρότυπο την Παναγία, η Οποία στην
δύσκολη στιγμή μας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντέξουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες της ζωής»

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 22/08/2021
      


· ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ
      


ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2021
· Δημόσιες ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

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

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία

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 στον Πανηγυρικό Εσπερινό
της Κοιμήσεως - Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ν.Ιωνίας
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 εορτή της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας στις 14/08/2021.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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