                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 511 - 21/12/2021 Τῌ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος
Ιουλιανής, της εν Νικομηδεία.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είναι μεγίστη αμαρτία να περιφρονούμε τα
δώρα του Θεού» – Συνέντευξη στον «Ταχυδρόμο», 19/12/2021
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Οι Χριστιανές Μητέρες είναι το μυστικό της
Εκκλησίας» – Πανηγύρισε ο Ναός του Αγίου Ελευθερίου στον Βόλο
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ας γίνουν τούτα τα Χριστούγεννα μια
κραυγή ικεσίας προς τον Θεό» – Συνέντευξη στην εφημερίδα
«Μαγνησία»
      


· Επιτυχές το 12ο Φεστιβάλ Βυζαντινών Χορωδιών στον Βόλο
      


· Η επίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στη
φυλακή Κασσαβετείας
      


· Νέος Πρωτοπρεσβύτερος στην Μητρόπολή μας
      


· Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος στον «Ε.Κ.» για
αντιεμβολιαστές, τους ιερείς και τη χειροτονία του Δημήτρη Λινού –
Αναδημοσίευση από τον «Εθνικό Κήρυκα» Νέας Υόρκης
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Με προβληματίζει έντονα και με φοβίζει ο κίνδυνος ενός νέου διχασμού, η διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης και ενότητας, με το πρόσχημα της
πανδημίας, όσο και η έξαρση της βίας, σε όλες τις μορφές της, αυτή την εποχή. Βλέπουμε μεμονωμένους ανθρώπους ή οργανωμένες ομάδες, που
εκμεταλλεύονται την κρίση και εφαρμόζουν βίαιες και αντικοινωνικές συμπεριφορές, καταδικασμένες στο υποσυνείδητό μας, που ξυπνούν, όμως,
τραγικές μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν. Ο διάβολος, ξέρετε, στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Όλοι οι υπεύθυνοι φορείς, Πολιτεία, Εκκλησία,
Δικαιοσύνη, Εκπαίδευση, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα και συνεργατικά, για να αποτρέψουμε μη αναστρέψιμα κακά. Όμως και η βία λαμβάνει
ανησυχητικές διαστάσεις και μάλιστα, μέσα στην οικογένεια. Από την αρχή της πανδημίας κρούαμε, ως Εκκλησία, τον κώδωνα του κινδύνου, όταν
βλέπαμε ότι τα μέτρα που λαμβάνονταν αφορούσαν μόνο στην προστασία της σωματικής υγείας, αφήνοντας στο περιθώριο την ψυχική υγεία, που είναι
το εξίσου μεγάλο θύμα αυτής της περιπέτειας. Προς τον σκοπό αυτό εργάζονται φιλότιμα οι Πνευματικοί μας, οι οποίοι αόκνως συνεχίζουν το έργο της
πνευματικής πατρότητας, στηρίζοντας τις ψυχές, που υποφέρουν από τους δαίμονές τους αυτή την εποχή…»

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα της Κυριακής 26/12/2021
·       ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
·       Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας
·       Πληροφόρηση Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021
·       Online Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τον Σεβ.Μητροπολίτη Ιγνάτιο –
Ανάγνωση του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου (link αναμετάδοσης)
·       Ημερολόγιο 2022 της «Μαγνήτων Κιβωτού»: «Ο πολιτισμός του τσίπουρου
στη Νέα Ιωνία και τον Βόλο. Η συνεισφορά των Μικρασιατών της Νέας
Ιωνίας»

· «Καράβια – θρύλοι των θαλασσών κατά την εθνεγερσία του 1821» –
      


«Μικροί & μεγάλοι εξερευνητές: Καράβια – θρύλοι στου Τελλογλείου την
πύλη»
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Παύλειες Μελέτες Α΄

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Συνέντευξη

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»
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Δείτε το βίντεο
ΟΡΘΡΟΣ & ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Ι.Ν.
Αναλήψεως του Χριστού Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε την
Κυριακή 19/12/2021 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, ο οποίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προεχείρησε σε Πρωτοπρεσβύτερο τον π. Νικήτα
Πράσινο, εφημέριο του Ιερού Ναού της Αναλήψεως.

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