                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 487 - 06/07/2021 Τῌ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σισώη
του Μεγάλου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν υπάρχει σύγκρουση πίστης και
επιστήμης» – Τιμήθηκε στην Αγιά η μνήμη των Αγίων Αναργύρων
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχει η
στιγμή της Δαμασκού» – Λαμπρός ο εορτασμός των
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στην Νέα Ιωνία (video)
      


· Νέοι Πτυχιούχοι Ιεροψάλτες από την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Μονή Οσίου Λαυρεντίου
Πηλίου
      


· Ολοκληρώθηκε η χρονιά στον Βρεφονηπιακό μας Σταθμό
      


· Πανηγύρεις Αγίας Κυριακής – Στην Αγία Κυριακή Βόλου η Ιερά
Εικόνα της Παναγίας Ξενιάς
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Από τους αρχαίους χρόνους, η Εκκλησία είδε στα πρόσωπα των ιατρών εκείνους που θεραπεύουν τα σώματα, σε εκείνους δε που πιστεύουν
στον Θεό αναγνώρισε την δύναμη να θεραπεύουν και τις ψυχές. Η ιατρική είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εν τούτοις, ο πόνος
παραμένει ως παιδαγωγία και ταπείνωση του ανθρώπου. Στα πρόσωπα των εορταζομένων Αγίων συναντούμε τον συνδυασμό επιστήμης και
πίστης. Ο διάλογος ανάμεσά τους είναι διαχρονικός. Και στις μέρες μας προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την πίστη μας και τον τρόπο που
αντιμετωπίζονται μέσα στην Εκκλησία καταστάσεις όπως η πανδημία. Τίθενται, όμως, ερωτήματα και για την επιστήμη και ζητήματα
εμπιστοσύνης απέναντί της, γιατί ο άνθρωπος ρέπει στην αμφισβήτηση, στον φόβο και αντιδρά παράξενα. Πλέον, ο καθένας μας καλείται να
τοποθετηθεί, με θεμέλιο την πίστη, αλλά ταυτόχρονα και με την εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής… Είναι λάθος να ομιλούμε για σύγκρουση
πίστης και επιστήμης. Η επιστήμη είναι δώρο Θεού, που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των φυσικών νόμων και κανόνων, που ο Θεός έθεσε, και η
πίστη αφορά στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Δημιουργό του…».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 11/07/2021
      


· ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για «Το Μεγάλο Μονοπάτι του
      


Πηλίου»
· Ο κτήτορας της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών που συνέπασχε κάθε
      


αναγκεμένο
· Ι.Πανήγυρις Αγίας Κυριακής
      


· Δεξιά Χείρα Αγ. Κυπριανού
      


· 2 Λειτουργίες κάθε Κυριακή Ιουλίου & Αυγούστου στην Ανάληψη
      


· Ολοκληρώθηκαν οι e-διαλέξεις της Ακαδημίας για το 2021!
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ. (1937- ) Βιβλικές Μελέτες Γ'

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Εκκλησία και Έθνος

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»
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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 πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.

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