                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 482 - 01/06/2021 Τῌ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του
Φιλοσόφου, και ετέρου Ιουστίνου και των συν αυτώ.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: “Χάρη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
διασωθήκαμε στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς” (video)
      


· Πρωτοβουλίες της Εκκλησίας για την κλιματική αλλαγή –
Συνέντευξη του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στο
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV» (video)
      


· Νέα σελίδα στο Σπίτι Γαλήνης Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας
      


· Επίσκεψη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος στον Σεβασμιώτατο
– Τον Σεπτέμβριο η Ναυτική Εβδομάδα στον Βόλο
      


· Επαναλειτουργούν οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως
Δημητριάδος στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
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Ο λόγος του Επισκόπου
«…προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου (της κλιματικής αλλαγής), φροντίζοντας να ενημερωθούμε για την προστασία του
περιβάλλοντος, να ζούμε πιο οικολογικά, ενώ με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου συμμετέχουμε σε διεθνή προγράμματα, προκειμένου να
εργαστούμε στις ενορίες για την ευαισθητοποίηση του λαού μας σε θέματα οικολογίας. Μάλιστα, επελέγη, ως ενορία «πιλότος», η Ευαγγελίστρια της
Νέας Ιωνίας, από την οποία θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, που θα δώσει οικολογικές λύσεις στα ενεργειακά θέματα λειτουργίας του Ναού, θα ενημερώσει
τους ενορίτες για θέματα οικολογίας, ενώ θα μελετηθεί το πώς, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ενορίες. Πιστεύουμε ότι, έστω κι αν
κάτι μπορέσουμε να διασώσουμε, θα έχουμε συμβάλει θετικά στο μέλλον των παιδιών μας».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα της Κυριακής του Τυφλού
·      
 Πληροφόρηση

·      

·       Ο Λύχνος
·      
Ορθόδοξη Μαρτυρία

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Αγουρίδης Σάββας Χρ. Ορθόδοξος Πνευματικότης Χριστιανισμός Μαρξισμός
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Αληθώς Ανέστη

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο
Κήρυγμα Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.Ιγνατίου Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που
εκφώνησε στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ν. Ιωνίας την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 30/05/2021.

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