                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 532 - 24/5/2022 Τῌ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Συμεών, του εν
τω θαυμαστώ όρει.

Ειδήσεις
· Παραδοσιακή χορευτική πανδαισία στην παραλία του Βόλου
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Μέγας Κωνσταντίνος έγραψε ιστορία» –
Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο
      


· Νο1 Εκπαιδευτικός προορισμός το Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«πολλές φορές, τα σχίσματα και οι διχόνοιες στους λαούς, ξεκινούν από την διάσπαση της Εκκλησίας, γεγονός τραγικό, γιατί διεγείρεται το μίσος
και ο διχασμός, που οδηγεί σε εμφύλιους αλληλοσπαραγμούς. Γι’ αυτό τιμούμε τους εορταζομένους Αγίους, διότι θεμελίωσαν μια Εκκλησία
ζωντανή και ελεύθερη και παρέδωσαν την ευθύνη, στους μεν Ποιμένες να διασώζουμε την ενότητα της Εκκλησίας με την ακρίβεια της πίστεως,
την Μυστηριακή εμπειρία και τον λόγο της Γραφής και των Πατέρων, στους δε πολιτικούς άρχοντες να αντιλαμβάνονται την στιγμή της ιστορίας,
γεγονός που υπηρετεί επιτυχώς στις μέρες μας η ηγεσία μας. Όλοι σφυρηλατούν την ενότητα, που είναι το μεγάλο μας όπλο. Δεν είμαστε ένας
μεγάλος λαός, με απέραντη έκταση. Άλλοι είναι τέτοιοι και διαπράττουν τα μεγάλα σφάλματα. Είμαστε ένας λαός με ιστορία και παράδοση, με
πολιτισμό, που θεμελιώσαμε την Δημοκρατία στην οικουμένη, που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, για να διατηρήσουμε
αυτό που παραλάβαμε και να το παραδώσουμε στα παιδιά μας»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής
      


· Εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους 2126/07/2022
      


· Πανήγυρις Ι.Ν. Αναλήψεως Χριστού
      


· 100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης
      


· Λήξη Κατηχητικών και Ποδοσφαιρικός Αγώνας
      


· Πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας: “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ”
(video)
      


·      
Διεθνές Συνέδριο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος – International

Conference St. Symeon the New Theologian

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Καινή διαθήκη και πολιτισμός
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 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»

Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος - Κήρυγμα στην εορτή των Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης (video)
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στην παραλία του Βόλου εν όψει της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
20/5/2022.

eisodikon532.htm[24/5/2022 3:10:00 µµ]

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