Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 452 - 03/11/2020 Τῌ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη των Αγίων Μαρτύρων,

Ακεψιμά, Ιωσήφ, και Αειθαλά
και των εγκαινίων του ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του εν Λύδδη, ήτοι της καταθέσεως του τιμίου σώματος
αυτού.

Ειδήσεις
· Έκτακτα μέτρα υγειονομικής προστασίας στην Ιερά Μητρόπολη
Δημητριάδος
      


Μήνυμα Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου για τον Κορωνοϊό

·        


· Νέα εποχή στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


· Συγκέντρωση κλινοσκεπασμάτων από την Μητρόπολή μας
      


ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ – Του Σεβ.
Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου

·        


Ο λόγος του Επισκόπου
«Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, προσπαθήσαμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, με αίσθημα σοβαρότητος, αλήθειας και ευθύνης. Με
πνευματική διάκριση, το σύνολο των Επισκόπων της Εκκλησίας μας, προέκρινε την προστασία του αγαθού της υγείας και της ζωής. Για τον λόγο
αυτό, δεχθήκαμε τα επώδυνα μέτρα που επιβλήθηκαν. Προσωπικά, σας μιλώ συχνά για την αξία της εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Θεωρώ ότι
ορθά εμπιστευτήκαμε τους επιστήμονες και συμμορφωθήκαμε στους κανόνες των αρμοδίων αρχών. Ωστόσο, με παρρησία διακηρύξαμε ότι το
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν τίθεται σε διάλογο επιστημονικό· είναι ζήτημα πίστεως. Βέβαια, το κλείσιμο των Ναών μας την περίοδο
του Πάσχα μας πλήγωσε βαθιά. Θέλω, όμως, να σας διαβεβαιώσω ότι στο μέλλον δεν θα συναινέσουμε επ’ ουδενί λόγω σε ένα νέο κλείσιμο
των Ναών και σε καθολική απαγόρευση της τέλεσης της Θείας Λατρείας»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       
Το κήρυγμα της Κυριακής 08/11/2020

· Το κήρυγμα της εορτής των Ταξιαρχών
      


· Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό –
Νηπιαγωγείο «Μεταμόρφωση»
      


· Αρχονταρίκι – “Μνήμες από το Έπος του 1940-41”
      


·      
 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νεότητος

· Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Σχολή Αγιογραφίας
      


· Βρεφονηπιακός Σταθμός ΙΜΔ
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητας του Οικουμενικού Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α'
ΤΟΜΟΣ
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   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ν.Ιωνίας Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η ώρα της Ορθοδοξίας
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο
Ι.Μ.Δημητριάδος - Ιερατικές Συνάξεις 2014-2015 – Σεβ.
Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης Παύλος
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την 3η Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος για
το Ιεραποστολικό έτος 2014-2015 που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας. Στο
πλαίσιο του γενικού θέματος της φετινής χρονιάς, που είναι «Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους
αιώνας», η εν λόγω Σύναξη είχε το επιμέρους θέμα «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου;».
Πρώτος ομιλητής ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης κ. Παύλος, ο οποίος μίλησε με θέμα «Η εμπειρία της
Εκκλησίας ως του ζωντανού Σώματος του Χριστού».
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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