                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 496 - 07/09/2021 Τῌ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Προεόρτια της Γεννήσεως της
Υπεραγίας Θεοτόκου, και του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ουδενός η προσωπική άποψη υπέρκειται της
Συνοδικής Διαγνώμης!» – Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος»
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Μακάριοι οι επιστήμονες που είναι πιστοί» –
Εγκαινιάστηκε ο Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού στο Διμήνι
      


· Με λιτή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε το Εν Χώναις Θαύμα στην Μονή
Ταξιαρχών Πηλίου
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«…Θλίβομαι βαθύτατα με εκείνους εκ των πιστών και μάλιστα των Ποιμένων, που στοχοποιούν τον εμβολιασμό, αναγάγοντάς τον σε
μείζον πνευματικό ζήτημα, ενώ δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι σε μια στείρα και χωρίς ίχνος λογικής άρνηση, από την έναρξη
της πανδημίας, όταν αντιτάχθηκαν, με φανατισμό, στην χρήση της μάσκας εντός των Ναών, προκαλώντας βαθειά ρήγματα στην ενότητα του
εκκλησιαστικού Σώματος. Η αρχική τους στάση τους υποχρεώνει να οξύνουν τους τόνους στο ζήτημα του εμβολιασμού, για να μη φανούν
ανακόλουθοι προς τον εαυτό τους και εκτεθούν σε όσους ακρίτως τους ακολουθούν. Θέλει μεγάλη ταπείνωση, για να παραδεχτεί κανείς το
λάθος του, να ζητήσει συγγνώμη και να αναθεωρήσει. Δυστυχώς, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η καταστροφική αίσθηση της αυτοδικαίωσης και
της δήθεν πνευματικής αυτάρκειας, που οδηγεί στον πνευματικό όλεθρο…»
+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 12/09/2021
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου
      


· Δημόσιες ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Γηροκομείο
      


· Μεγαλειώδης η μουσική παράσταση στη Μακρινίτσα (φωτο)
      


· Το Γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου – Σύναξη των Αγίων Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης – Χειροτονία νέου Διακόνου
      


· Επιστημονικό Συνέδριο 5-6/11
      


· Εις μνήμην του Μεγάλου Έλληνα και παγκοσμίου φήμης
μουσικοσυνθέτη – “Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Αρχονταρίκι” (video)
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Καυτοί διάλογοι

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
Μέγ. Παν. Εσπερινός - Αναμν. εν Χώναις θαύματος
Αρχαγ. Μιχαήλ - Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την Ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, επί τη Αναμνήσει
του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου (05-09-2021).

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