                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 458 - 15/12/2020 Τῌ ΙΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος
Ελευθερίου.

Ειδήσεις
· Ημέρα του Φυλακισμένου 2020
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο διχασμός δεν επέρχεται ποτέ από την
Εκκλησία» (video) – Νέος Πρεσβύτερος στην Εκκλησία της
      


Δημητριάδος
· Οι αποφάσεις της Πολιτείας μας οδηγούν σε μαύρα Χριστούγεννα –
Άρθρο του Σεβ.Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στην
εφημερίδα “Το Παρόν” 13/12/2020
      


·        
Δημητριάδος

Ιγνάτιος: «Οι ανακοινώσεις της Κυβέρνησης δεν είναι
αποδεκτές» – (video)

·        
Πορεία

προς τα Χριστούγεννα… (video)

διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! # Season2 στις 7.00
μ.μ.

·        
2η
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·        
Πολιτεία

και Εκκλησία μπορούν και πρέπει να βρουν τη χρυσή τομή –

Άρθρο Σεβ. Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στα ΝΕΑ, 10 Δεκεμβρίου 2020
· Μετάδοση Ακολουθιών Αγίου Νικολάου
      


· Λειτουργία Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως
      


· Αναστολή λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ΙΜΔ
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, η Εκκλησία μας επιδεικνύει στάση υπεύθυνη και εποικοδομητική, συντάσσεται με την Πολιτεία στην λήψη
και εφαρμογή ακόμα και των πλέον ακραίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, άσκησε προωθημένη και ασυνήθιστη οικονομία σε
ζητήματα όπως η Θεία Λατρεία, η απρόσκοπτη συνέχιση του Ιεραποστολικού και κοινωνικού Της έργου. Και όλα αυτά, γνωρίζοντας ότι
αντιστρατεύεται την επιθυμία μιας πολύ σημαντικής μερίδας του πληρώματός Της, που βλέπει, πίσω από τις Κυβερνητικές αποφάσεις και
πρωτοβουλίες, διάθεση περιορισμού ή ακόμα και διωγμού του εκκλησιαστικού βίου. Η Εκκλησία μας σέβεται την ανάγκη προστασίας της
ανθρώπινης ζωής, αλλά θυμίζει πάντοτε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα και αίμα, αλλά και ψυχή και πνεύμα, τα οποία τούτη την δύσκολη
περίοδο βαρέως ασθενούν και έχουν απόλυτη ανάγκη βοήθειας και θεραπείας.»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 20/12/2020
      

· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Διονυσίου Αιγίνης 
17/12/2020
      

· Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Σχολή Αγιογραφίας
      


· Μικρός Παράδεισος
      


·        
Βρεφονηπιακός
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Σταθμός ΙΜΔ

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Βασιλειαδης, Πετρος Βασ. (1945- ) Χάρις - κοινωνία - διακονία

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Λαός και εκκλησία
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
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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.

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