                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 530 - 10/5/2022 Τῌ Ι' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος
του Ζηλωτού.

Ειδήσεις
· ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 2022
      


· Ι’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ψαλτικής Τέχνης στην Μητρόπολη
Δημητριάδος
      


· «100 χρόνια Σμύρνης» – Μεγάλη μουσική παράσταση του Μουσικού
Σχολείου Βόλου
      


· Μαθητές από: Χαϊδάρι, Αλόννησο, Ασπρόπυργο και Μαγούλα, αυτό το
Σαββατοκύριακο στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας
      


· Ολοκλήρωση περιοδικής έκθεσης: “Έργον Θεοφίλου: εικόνες αγίων
από το Πήλιο στη Θεσπρωτία»
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Ο λόγος του Επισκόπου
      «Είναι, συνεπώς, ιερό και επιτακτικό το καθήκον μας ως Χριστιανών να τείνουμε χείρα βοηθείας στους πάσχοντες, προβαίνοντας
στην υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς στον συνάνθρωπό μας, την δωρεά αίματος. Η κίνηση αυτή δεν καλύπτει μόνο μία ιατρική
θεραπευτική ανάγκη, αλλά έχει και μία βαθειά χριστιανική ρίζα ως πράξη φιλαδελφίας, ως ύψιστο χρέος έμπρακτης συμμετοχής στη
θυσιαστική αγάπη του Εσταυρωμένου. Έχει απροσμέτρητη αξία η αιμοδοσία, διότι δεν συνιστά μία προσφορά αγαθών από αυτά που έχουμε,
αλλά εκχώρηση από αυτό που είμαστε. Αυτό που δίνουμε δεν είναι κάποιο άψυχο δώρο, αλλά δώρο ζωής, γι’ αυτό και η προσφορά αίματος
μεταμορφώνεται σε σχέση, σε κοινωνία και περιχώρηση προσώπων. Η πράξη της αιμοδοσίας καθιστά τη σχέση με τον συνάνθρωπο προέκταση
της σχέσης του Θεού με την Εκκλησία, με τον κόσμο, με τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και την προβάλλουμε και την προωθούμε. Και ενθαρρύνουμε και
καλούμε όλους σ’ αυτή την έκφραση αυθεντικής προσφοράς και αγάπης. Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονούμε ότι και αυτό το κέντρο της
πνευματικής μας ζωής είναι μία μετάγγιση θεϊκού αίματος στην χοϊκή μας υπόσταση…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής
      


· Μαθητές απ’όλη την Ελλάδα κατακλύζουν το Βυζαντινό Μουσείο
Μακρινίτσας
      


· Πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 21o
      


ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
· 100 χρόνια Μικρασιατικής μνήμης
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Κλήρος

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Αληθώς Ανέστη

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 - Ιερό
Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγής Λόφου Γορίτσας
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λόφου Γορίτσας 28/4/2022.

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