                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 517 - 08/02/2022 Τῌ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Θεοδώρου του στρατηλάτου, του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Όποτε διχαστήκαμε, χάσαμε τα δίκαιά μας»
– Στις Σπέτσες ο Μητροπολίτης μας για την εορτή των τοπικών
Νεομαρτύρων
      


· Χειροθεσία νέου Πνευματικού στον Άγιο Γεώργιο Βόλου
      


· Πανηγύρεις Αγίων Χαραλάμπους και Βλασίου
      


· Παρέμβαση-Χαιρετισμός Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στη
διαδικτυακή εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα (βίντεο+κείμενο)
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Αυτό που ενώνει, πάντα, τους Έλληνες όπου γης είναι η Ορθόδοξη πίστη μας. Γι’ αυτό, πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά μας ποιών μαρτύρων και
ηρώων είναι απόγονοι. Και μη ξεχνάμε, ότι ο διχασμός είναι ο μεγάλος μας κίνδυνος. Σ’ αυτόν οφείλεται η Μικρασιατική καταστροφή, τα 100 χρόνια
από την οποία θα τιμήσουμε φέτος. Ο διχασμός της Αθήνας έφερε την καταστροφή στην Μικρά Ασία. Και σήμερα κινδυνεύουμε από τον διχασμό
και προσευχόμαστε για να τον αποφύγουμε. Όποτε διχαστήκαμε, χάσαμε τα δίκαιά μας. Όταν είμαστε ενωμένοι, κερδίζουμε, επιτελούμε θαύματα
και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Δεν πρέπει επ’ ουδενί να διχαστούμε, να χάσουμε το εκκλησιολογικό μας φρόνημα και την πίστη μας και να
διαιρεθούμε. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, στην εποχή της πανδημίας και σ’ ένα περίγυρο που μονίμως μας απειλεί. Οι Νεομάρτυρες μας έδειξαν
τον δρόμο!».
Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 13/02/2022
·       Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους 10/02/2022
·       “Ποιμαντική στόν καιρό τῆς πανδημίας” – Εισήγηση Αρχιμ.

Αμφιλοχίου Μήλτου στην Δ΄ Ιερατική Σύναξη

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Γρηγόριος Ε’

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Πηλίου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η Εκκλησία Ενώπιων των Σύγχρονων Ρευμάτων
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
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τους Τρεις Ιεράρχες - Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την τιμητική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2022 στον
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, για δύο καταξιωμένους παλαίμαχους Εκπαιδευτικούς, την Φιλόλογο Καθηγήτρια κα Αλίκη Μούτου και τον Δάσκαλο κ. Νικόλαο Διαμαντάκο. Εις αμφοτέρους ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ιγνάτιος
απένειμε την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, τον Χρυσό Σταυρό μετά Διπλώματος.

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