                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 503 - 26/10/2021 Τῌ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου του Μυροβλύτου και η Ανάμνησις του γεγονότος σεισμού.

Ειδήσεις
· Η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε μεγαλοπρεπώς τον Άγιο
Δημήτριο
      


· Ομιλία του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην Πύλο για
την Ναυμαχία του Ναυαρίνου
      


· ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021
      


· Προκλήσεις στην μετά covid εποχή – Α΄ Γενική Ιερατική Σύναξη
στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
      


· Πανηγύρεις Αγίου Δημητρίου – Εορτάζουν οι Αναγνώστες και
Ιερόπαιδες της Τοπικής μας Εκκλησίας
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: Να επικρατήσει η σύνεση στην τοπική μας
κοινωνία – Αναδημοσίευση από Εφημερίδα Ταχυδρόμο (+video)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να δημιουργήσουμε μία ανοσία και να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έστω και τώρα πείθονται να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Την
ίδια ώρα όμως ανησυχώ διότι βλέπω ότι πολλοί συμπολίτες νοσηλεύονται στη covid κλινική
Πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι. Ο διχασμός που δημιουργείται δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να εμπιστευτούμε τους γιατρούς. Έχουμε ευθύνη
όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά κυρίως για τους άλλους. Για αυτό και από την πρώτη στιγμή έχω υποστηρίξει ότι το εμβόλιο είναι ένα δώρο του
Θεού.
Μέσα στην Ιεραρχία ο Μητροπολίτης Μεσογαίας, που έχει όλες τις γνώσεις μας εξήγησε ότι δεν υπάρχει κανένα ηθικό δίλημμα για αυτά τα
εμβόλια. Πρέπει να τα εμπιστευτούμε και να προχωρήσουμε.
Ο χειμώνας είναι δύσκολος και θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να δημιουργήσουμε την ανοσία.
Χαίρομαι διότι μετά την πρόσφατη εγκύκλιο μου πολλοί ιερείς πείστηκαν και προχώρησαν στον εμβολιασμό. Τα μηνύματα που λαμβάνω
καθημερινά είναι ενθαρρυντικά. Μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των ανεμβολίαστων.
Τηρείται επίσης πιστά το πρωτόκολλο για τα rapid test.Επίσης έχω ενθαρρυντικά μηνύματα από πολλά νέα παιδιά τα οποία μου έγραψαν ότι
πείστηκαν από τον λόγο μου και εμβολιάστηκαν. Για μένα και ένας να πειστεί ακόμη είναι πολύ σπουδαίο πράγμα
Θέλω να πιστεύω ότι στην τοπική μας κοινωνία θα επικρατήσει η σύνεση και θα είμαστε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της εορτής της Αγίας Σκέπης
·       Το κήρυγμα της Κυριακής 31/10/2021
·       ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΙΩΤΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ 1821 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
·       Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Δαμάστας στον Βόλο
·       Ο 1ος Εορτασμός και η Θεσμοθέτηση της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

ΗΜΕΡΑΣ ΚΙΘΑΡΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
·       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 18ΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
·       ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητας του Οικουμενικού Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α'
ΤΟΜΟΣ

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αλμυρού

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Με ρωτούν οι γονείς και απαντώ

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 - Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε σήμερα
26/10/2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και
Αλμυρού κ.Ιγνατίου.

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