                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 513 - 04/01/2022 Τῌ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ προεόρτια των Φώτων,
η Σύναξις των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων και η
μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοκτίστου.

Ειδήσεις
· ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2022
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα ενότητας,
ελπίδας, της προσφοράς και αγάπης» – Η ευλογία της Βασιλόπιτας
στην Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· Τα Άγια Θεοφάνεια στον Βόλο
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«… Ας διαφυλάξουμε πρώτιστα το δώρο της υγείας μας. Στην απειλή της ασθένειας, που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, ας προτάξουμε τη
λογική μας. Αν μέχρι τώρα αποδειχθήκαμε υπέρμετρα αλαζόνες, αγνοώντας τις υποδείξεις των ειδικών, ας αναθεωρήσουμε την νοοτροπία μας,
και ας εγκαινιάσουμε μία νέα τακτική. Γνωρίζουμε τους τρόπους να περιφρουρήσουμε την υγεία μας, να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους
μας, να αποδείξουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για εκείνους. Έχουμε ήδη τις προϋποθέσεις, έχουμε και τα μέσα. Ας κινηθούμε
με πνεύμα υπακοής, με σύνεση, και επίγνωση των πράξεών μας…»
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

eisodikon513.htm[4/1/2022 7:18:58 µµ]

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Συνάξεως του Προδρόμου

· Το κήρυγμα της Κυριακής μετά τα Φώτα 09/01/2022
      


· Μία ακόμη στέγη φιλοξενίας παραχωρήθηκε στον “Εσταυρωμένο”
από τον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Βόλου.
      


· Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο “Αρχονταρίκι”
(απόσπασμα video)
      


· Νέο Λεύκωμα «ΠΑΡΑΛΛΑΞΕΙΣ»
      


· Ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


· Η Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Ορθοδοξία και Θεολογία
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·      

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ανακασιάς

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Το Αγγελικόν Πολίτευμα
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
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ “ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ” ΜΗΝΥΜΑ
ΣΕΒ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ 2022 (video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το πρωτοχρονιάτικο ¨τηλεοπτικό¨ μήνυμα 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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