                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 529 - 4/5/2022 Τῌ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, Μνήμη της Aγίας Μάρτυρος
Πελαγίας.

Ειδήσεις
· «Επετειακή Ναυτική Εβδομάδα στον Βόλο 2022» – Συνάντηση
      


συμμετεχόντων φορέων Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

· Λαμπρή η Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής στο Πήλιο
      


· Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’ – ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
      


ΠΑΥΛΟΥ (video)

· Πανηγύρεις Αγίας Ειρήνης
      


· Μαθητές Λυκείου από το Γύθειο στο Μουσείο Μακρινίτσας
      


· ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
      


ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

· Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟΝ
      


21o ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (zoom
webinar)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«… Όπως γνωρίζετε, η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε το Αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου
Επιφάνιο, το οποίο παραχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2018, ασκώντας το Κανονικό του δικαίωμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η
Εκκλησία της Μόσχας να διακόψει την κοινωνία με το Φανάρι, αλλά και με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες που αναγνώρισαν το Ουκρανικό
Αυτοκέφαλο, όπερ σημαίνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας, τουλάχιστον με επίσημο τρόπο, έχουν κλείσει. Προς την κατεύθυνση αυτή
συμβάλλουν, ασφαλώς και οι εκδικητικής μορφής, σπασμωδικές και αντικανονικές ενέργειες της Ρωσικής Εκκλησίας, που απειλούν έτι
περισσότερο την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Παρά ταύτα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε επιστολή προς τον
Πατριάρχη Μόσχας, ζητώντας του να παρέμβει προς την πολιτική ηγεσία της χώρας του, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να επέλθει η
καταλλαγή. Βλέπετε, οι βόμβες δεν κάνουν διακρίσεις. Σκοτώνουν αδιακρίτως και εκείνους που ανήκουν στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία
και όσους υπάγονται στην ρωσική εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης Μόσχας ανέχεται, για να μην πω, ευλογεί, την βάρβαρη εισβολή σε
ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, βλέποντας το ποίμνιό του να δολοφονείται.
Την ίδια στιγμή, η Ελλαδική Εκκλησία συμπαρίσταται και στηρίζει την Κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και τον χειμαζόμενο
Ουκρανικό λαό. Και πώς θα μπορούσε διαφορετικά! Το δράμα της Κύπρου είναι ακόμα νωπό και ματώνει τις ψυχές μας. Οι άνθρωποι αυτοί
υφίστανται αδικαιολόγητη εισβολή από έναν βάρβαρο, όπως αποδεικνύεται, εισβολέα, χάνουν την ζωή και την ελευθερία τους, αναγκάζονται
να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα ή στο εξωτερικό. Η ιστορία, δυστυχώς, επαναλαμβάνεται ως φάρσα, αλλά κανείς δεν παίρνει στα
σοβαρά τα διδάγματά της…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής
      


· Μικρός Παράδεισος
      


· Γηροκομείο Ι.Μ.Δ
      


· Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας
      


· 100 χρόνια Μικρασιατικής μνήμης
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αλυκών Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Πρέπει να σκεπτόμεθα τον θάνατο;

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
Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου
Πηγής Βυζίτσης
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βυζίτσης 29/4/2022.

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