                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 519 - 22/02/2022 Τῌ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη της ευρέσεως των λειψάνων
των Αγίων Μαρτύρων των εν τοις Ευγενίου.

Ειδήσεις
· Εκκλησία και Επιστήμη την περίοδο της πανδημίας – Ε΄ Ιερατική
Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· Διάλεξη για την κλιματική αλλαγή στην Ευαγγελίστρια
      


· Επίσκεψη Στρατηγού του Π.Σ. στον Σεβασμιώτατο
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Μόνον η επιστροφή στη ζωντανή σχέση με τον Δημιουργό Θεό μπορεί να αποκαταστήσει την ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος και
κατ’ επέκτασιν όλης της υλικής δημιουργίας. Από εκεί θα προκύψει μια όντως αειφόρος ανάπτυξη, η οποία, όμως, θα αποτελεί έκφραση μιας
ηθικής και πνευματικής αειφορίας, ικανής να κρατεί τον άνθρωπο σε ισορροπία και να του δίνει βάσιμες ελπίδες για μια ζωή που δεν
εξαντλείται στον βιολογικό της κύκλο».
Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 27/02/2022
      


· Μνήμη Αγίου Ρηγίνου
      


· Ομιλία π. Ιωήλ Ποδαροπούλου με θέμα: «Η σχέση Εκκλησίας και Επιστημών
      


Υγείας την περίοδο του κορονοϊού» - Ε΄ Ιερατική Σύναξη .

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Παύλος – Τομές στη θεολογία του Α΄

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Το Θείο Πάθος

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 την εκδήλωση – αφιέρωμα στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων της Πράσινης Ενορίας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17/10 μετά την Θεία Λειτουργία, στο
Πνευματικό Κέντρο του Ναού. Ομιλητής ήταν ο Αρχιμ. Αντίπας Νικηταράς, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου Πάτμου, με θέμα «Ο Άγιος του περιβάλλοντος».

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