Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 454 - 17/11/2020 Τῌ ΙZ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μνήμητου εν Αγίοις Πατρός
ημών Γρηγορίου, Επισκόπου Νεοκαισαρείας, του θαυματουργού.

Ειδήσεις
·        
Δημητριάδος

Ιγνάτιος: «Ξέρουμε ποια είναι η Θεία Κοινωνία» –
Αναδημοσίευση από OΡΘΟΔΟΞΙΑ News Agency

· Εκστρατεία για να ζωντανέψει η Κάτω Ξενιά – Αναδημοσίευση από
      


Εφημερίδα Ταχυδρόμο
· Κήρυγμα Σεβ. Δημητριάδος και αποφώνηση Θείας Λειτουργίας
15/11/2020
      


·        
Η

Εκκλησία της Δημητριάδος αποχαιρέτησε τον π. Βάιο Τακούμη

·        
Μετάδοση

Ακολουθιών Αγίου Νικολάου

· Λειτουργία Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως
      


· Αναστολή λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ΙΜΔ
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Ο λόγος του Επισκόπου

«Με τη στοχοποίηση της εκκλησίας αποδεικνύουν κάτι πολύ σημαντικό: ότι η εκκλησία στην Ελλάδα είναι ένα ζωντανό σώμα πιστών ανθρώπων, η
ενοποιός δύναμη ολόκληρου του λαού. Αυτό το ξέρουν όλοι… Κάποιοι καλοπροαίρετα και κάποιοι όχι και τόσο βλέπουν τις αδύναμες πτυχές που
υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό της εκκλησίας. Δεν είμαστε αλάνθαστοι και υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μέσα
στο δημόσιο χώρο, πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική, να συνδιαλεγόμαστε και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις…Η εκκλησία, όμως,
λειτουργεί ως σώμα Χριστού και από την αρχή τάχθηκε σωστά υπέρ κάθε μέτρου που αφορούσε την υγεία των ανθρώπων και την προστασία τους.
Αυτό το κάναμε με την ψυχή μας…
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 22/11/2020
      


· Το κήρυγμα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου 21/11/2020
      


· Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Βάιος Τακούμης
      


· Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Σχολή Αγιογραφίας
      


· Μικρός Παράδεισος
      


· Βρεφονηπιακός Σταθμός ΙΜΔ
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις
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   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, Άνω Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Ανάλεκτα Ιατρικά
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
Ο Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος στην εκπομπή
livenews 16/09/2020
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τα λεχθέντα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στις
16/09/2020 σχετικά με το θέμα της Θείας Κοινωνίας στην εκπομπή livenews του mega.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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