                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 508 - 30/11/2021 Τῌ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη του Αγίου και ενδόξου
Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Ειδήσεις
· Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Αιμιλιανός Καζαντζίδης – Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς
      


· Μνήμη Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου
      


· Εβδομάδα Αγίου Νικολάου στον Μητροπολιτικό μας Ναό
      


· Έκκληση για βοήθεια στο Γηροκομείο των Καναλίων
      


· ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ & ΜΑΘΗΤΕΣ
ERASMUS ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
      


· Προσφορές αγάπης στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Ελπίζουμε ότι δεν θ’ αργήσει το πολυπόθητο τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας, που απειλεί τα πολύτιμα δώρα του Θεού, την υγεία και την
ζωή μας και δοκιμάζει τις αντοχές μας, την κοινωνική ισορροπία και ενότητα, την λειτουργία της οικονομίας και του εκπαιδευτικού συστήματος
και τόσα άλλα. Βέβαια, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρειαζόμαστε, πρωτίστως, την Χάρη και το Έλεος του Θεού, τα οποία διαρκώς
επιζητούμε, ενώ απαιτείται η προσαρμογή μας στις υποδείξεις των ειδικών, οι οποίοι μας προσφέρουν συγκεκριμένους τρόπους, προκειμένου
να θωρακίσουμε την υγεία μας και να αναχαιτίσουμε την περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας…»
+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 05/12/2021
      


· Το κήρυγμα της εορτής των Αγίων Βαρβάρας, Δαμασκηνού
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Νικολάου
      


· ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με θέμα: «Άγνωστες πτυχές της
Επανάστασης του 1821: Αγωνιστές του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο
      


·      

δρόμο για την Ελλάδα»
· Η Παναγία Ξενιά στον Αγ.Νικόλαο
      


· Διαδικτυακή Σχολή Γονέων & Συζύγων
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και Αγίας

Βαρβάρας Ν.Ιωνίας

eisodikon508.htm[30/11/2021 3:40:51 µµ]

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Πρέπει να σκεπτόμεθα τον θάνατο;

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
1η Συνάντηση Διαδικτυακής Σχολής Γονέων ΙΜΔ π.Ευάγγελος Παπανικολάου 14/11/2021
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube την 1η Συνάντηση της Διαδικτυακής Σχολής Γονέων της Ιεράς
Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, από τις 6.00 το απόγευμα
έως τις 8.00 το βράδυ με κεντρικό ομιλητή τον π. Ευάγγελο Παπανικολάου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η οικογένεια
μέσα στη δίνη της πανδημίας του κορωνοϊού».

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