Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 459 - 22/12/2020 Τῌ KB' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.

Ειδήσεις
· e - Έρανος Αγάπης 2020
     


· Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών Χριστουγέννων
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: Δώρο Θεού το εμβόλιο – Συνέντευξη στη
      


ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ για την Εφημερίδα Ταχυδρόμος
· Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.
Ιγνατίου στους φυλακισμένους (video)
      


· ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
      


Ο λόγος του Επισκόπου
« «Ουδείς μπορεί να ισχυριστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα πληροί τους όρους της κανονικότητας. Αλλά τι είναι κανονικό στην πατρίδα μας και
στην ανθρωπότητα τους τελευταίους δέκα μήνες; Αυτή η δοκιμασία μας αγγίζει όλους, ως πρόσωπα, ως οικογένειες, ως κοινωνία. Δεν μπορούμε
να ζούμε στον κόσμο μας, κλείνοντας τα μάτια μας μπροστά στις εκατόμβες των νεκρών, που, όπως φαίνεται, σε λιγότερο από έναν χρόνο
ξεπερνούν τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που διήρκεσε έξι χρόνια. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις πολεμικές συνθήκες υπό τις οποίες
αγωνίζονται οι ηρωικοί γιατροί και οι νοσηλευτές για να αντιμετωπίσουν την άγνωστη ασθένεια, να παρηγορήσουν, να στηρίξουν το ηθικό και να
σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η Εκκλησία είναι μάνα, γι’ αυτό υποχρεούται να συμβάλλει με όλους τους τρόπους στην ανακούφιση των παιδιών της
από τα δεινά της πανδημίας, κρατώντας ζωντανή τη Θεία Λατρεία, έστω και σ’ αυτήν τη μορφή, επουλώνοντας τις πληγές που ανοίγονται στις
ψυχές και σίγουρα μη εμποδίζοντας την υπεύθυνη Πολιτεία και τους εκλεκτούς επιστήμονες που διαθέτει η χώρα μας να κάνουν απρόσκοπτα τη
δουλειά τους…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 27/12/2020
      


· Διαφορετικά αλλά όχι μαύρα τα φετινά Χριστούγεννα – Άρθρο Σεβ.
      


Δημητριάδος Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ – Κυριακή 20/12/2020
· Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
      


· Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Εκπαίδευση στο Πήλιο – Νέα έκδοση
του φορέα πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» για το 2021
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

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

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός
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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

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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