Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 435 - 07/07/2020 Τη Z' του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής.

Ειδήσεις
·       
Καθιέρωση Ιεράς Εικόνος Αγίας Κυριακής – Λαμπρή η Πανήγυρις της Αγίας
Κυριακής στον Βόλο
·       
Αποχαιρετιστήρια γιορτή των νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Ιεράς
Μητροπόλεως Δημητριάδος
·       
Συνεχίζονται οι επισκέψεις στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού
Μακρινίτσας
·       
Νέο βιβλίο: Καιρός του ποιήσαι – Η Ορθοδοξία ενώπιον της πανδημίας του
κορωνοϊού
·       
Το μεγάλο φινάλε … απο την “Παρέα Μετέωρη” + (video)
·       
«Λεμονάδα Σπιτική» – Επεισόδιο 7 + (video)

Ο λόγος του Επισκόπου
«Η Εκκλησία μας εργάζεται συστηματικά για την διαφύλαξη, ενίσχυση και προαγωγή του ιερού θεσμού της οικογένειας, γιατί πιστεύει
στην οικογένεια. Σε όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναπτύσσεται η Ποιμαντική της οικογένειας. Λειτουργούν Σχολές
Γονέων, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ζευγαριών, όπου διδάσκουν ειδικοί στις σχέσεις των συζύγων και στην τέχνη της οικογενειακής
ζωής. Πολλά Κέντρα Συμπαραστάσεως Οικογενείας λειτουργούν, από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, μέχρι και τις παραμεθόριες Μητροπόλεις της
πατρίδας μας, όπου προσφέρεται κάθε είδους βοήθεια, υλική και ηθική, σε άπορες ή μονογονεϊκές οικογένειες, συζύγους σε ποικίλη κρίση,
κακοποιημένες γυναίκες, εγκαταλειμμένα παιδιά.
Η Εκκλησία μας δε θα πάψει ποτέ να διακηρύσσει την αλήθεια, να προβάλει το μεγαλείο του Ευαγγελικού Λόγου, μέσα από τον Οποίο
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προσφέρονται λύσεις ζωής για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Το Δημογραφικό είναι τεράστιο εθνικό πρόβλημα, που
απειλεί την ύπαρξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Ας αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας, ας πάψουμε να σκεπτόμαστε ωφελιμιστικά κι
εγωιστικά και ας πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για την άμεση ανάσχεσή του, πριν να είναι πολύ αργά».

+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Ομιλία, με θέμα «Εκκλ/κή προσέγγιση του Δημογραφικού Προβλήματος»,
στην Επιστημονική Ημερίδα,
που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Αθήνα, 29/3/2017

Δείτε επίσης...
·       
Το κήρυγμα της Κυριακής 12/07/2020
·       
Βρεφονηπιακός Σταθμός ΙΜΔ

·

Πανηγύρεις Αγίας Κυριακής

      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Clement, Olivier Η θεολογία μετά τον "θάνατο του Θεού"

   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Ζαγοράς
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Οι Έλληνες, οι Βαυαροί και ο «Εσταυρωμένος»
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ, του
Αρχιμ. Αυγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ. Iεροκήρυκος Ι. Μητροπόλεως Σερβίων
και Κοζάνης

Δείτε το βίντεο
Η “Παρέα Μετέωρη” πάει... κατασκήνωση

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