                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 497 - 14/09/2021 Τῌ ΙΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η παγκόσμιος Ύψωσις του τιμίου
και ζωοποιού Σταυρού.

Ειδήσεις
· Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στον Βόλο (φωτο)
      


· Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· Χειροτονία νέου Διακόνου στις Αλυκές
      


· Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στον Αλμυρό
      


· Αγιασμός στο Παράρτημα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην
Αγιά
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Γι’ αυτό επιμένω…» – Σε λειτουργία τα
Σπίτια Γαλήνης της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
      


· Η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε την μνήμη των θυμάτων της
πανδημίας
      


· Νέος Μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς
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Ο λόγος του Επισκόπου
«…Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι πως ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι τόσο η επανάληψη ενός νέου κλεισίματος του σχολείου, όσο η
αντικατάσταση των ζωντανών ανθρώπινων σχέσεων από διαδικτυακές, άυλες, εικονικές και κυρίως απατηλές σχέσεις. Εάν δεν αναγνωρίσουμε
αυτόν τον κίνδυνο, θα κλειστούμε ανεπαίσθητα όλοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι έξω από την αληθινή ζωή, περιβαλλόμενοι από ψηλά τείχη,
φυλακισμένοι σε έναν μικρόκοσμο, πλήρως αποκομμένο από κάθε έννοια κοινωνικής ζωής.
Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να σας καλέσω και να σας παρακαλέσω να ανακαλύψουμε από κοινού νέους δρόμους συνεργασίας, ώστε να
δώσουμε στα παιδιά μας ευκαιρίες συνύπαρξης και ανάπτυξης της δεξιότητας του «συνυπάρχειν». Η Εκκλησία, διαχρονικά και αδιάλειπτα, έχει
σαν κύρια αποστολή της να μεταφέρει το μεγάλο μήνυμα της αγάπης και της αδελφοσύνης στο εκάστοτε «εδώ και τώρα». Αυτός είναι και ο
σκοπός της τοπικής μας Εκκλησίας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε δράση και κάθε της πρωτοβουλία…»
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
·       Το κήρυγμα της Κυριακής 19/09/2021
·       Μήνυμα του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου προς τους

μαθητές για έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς
·       ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 – 2022
·       Ανοικτή Επιστολή του Μητροπολίτου μας προς τους

Εκπαιδευτικούς
·       Εγγραφές στη Σχολή Αγιογραφίας «Διά χειρός»
·       Πανηγυρίζει η Μονή του Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης – Η

Παναγία Ολυμπιώτισσα στον Άγιο Γεράσιμο Βόλου
·       Η Ολυμπιώτισσα στον Αγ.Γεράσιμο
·       Επιστημονικό Συνέδριο 5-6/11
·       Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ (ενεργά links)
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Γερασίμου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Κοσμάς ο Αιτωλός

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
ΟΡΘΡΟΣ & ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Ύψωσις
Τιμ. Σταυρού - Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Υψώσεως του
Τιμίου Σταυρού που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου στις 14/09/2021.

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