                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 507 - 23/11/2021 Τῌ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών
Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου, Γρηγορίου του Ακραγαντίνων.

Ειδήσεις
· Πανηγύρεις Αγίας Αικατερίνης και Αγίου Στυλιανού
      


· Επίδοση Πρακτικών Επιστημονικών Συνεδρίων της Εκκλησίας για
      


το 1821 στην ΠτΔ – Αναδημοσίευση από ecclesia.gr
· Εγκαίνια νέου Κωδωνοστασίου στην Άνω Γατζέα
      


· Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Ρήγας και
      


ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στη Θεσσαλία»
· ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«θεωρώ ότι ως Ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση να καλλιεργήσουμε και να προβάλλουμε ένα νέο ήθος, όπου όλοι μας, ποιμένες και ο λαός
του Θεού, θα αναλάβουμε ενεργό δράση προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης των φυσικών πόρων, την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη σημαντική μείωση
των αποβλήτων μας, τη χρήση καθαρών και μη τοξικών υλικών και τροφίμων και βεβαίως την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και καυσίμων
(ανεμογεννήτριες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν σταδιακά στη διαμόρφωση ενός πράσινου περιβάλλοντος με
σημαντικές επιπτώσεις και στο περιφερειακό κλίμα. Μια Πράσινη Εκκλησία, ένας όρος που μπορεί να ακούγεται περίεργος, θα πρέπει ωστόσο, να
θεωρείται ως ο μόνος τρόπος για να μεταμορφώσουμε τον κόσμο χωρίς αναβολές»

+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 28/11/2021
·       Η Ορθοδοξία απέναντι στην κλιματική κρίση – Άρθρο του Σεβ.

Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στα «ΝΕΑ», 17/11/2021
·       Βοήθεια ζητά ο «Εσταυρωμένος» – Αναδημοσίευση από

magnesianews.gr
·       Η Παναγία Αρμενίου στην Αγ. Παρασκευή

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Βόλου

eisodikon507.htm[23/11/2021 6:00:13 µµ]

·      

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Πόλεμος κατά του Σατανά

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
«Ο Άγιος του περιβάλλοντος» - Εκδήλωση- αφιέρωμα
στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πράσινης Ενορίας, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17/10/2021 εκδήλωση – αφιέρωμα στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, μετά την Θεία
Λειτουργία, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας. Ομιλητής ήταν ο Αρχιμ. Αντίπας
Νικηταράς, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, με θέμα «Ο Άγιος του περιβάλλοντος».
Ακολούθησε ενημέρωση για το πρόγραμμα «Πράσινη ενορία».

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