                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 538 - 12/7/2022 Τῌ ΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, Μνήμη των Αγίων Πατέρων
Πρόκλου και Ιλαρίου.

Ειδήσεις
· Δήλωση του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού
κ.Ιγνατίου σχετικά με το Νομοσχέδιο για τις οργανικές θέσεις των
Κληρικών
      


· Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών ανακαίνισης της
Μητρόπολης του Βόλου – Αναδημοσίευση από TRT
      


· Ρασοφορία νέου Μοναχού στο Προμύρι
      


· Η «Καλοκαιρινή Κατασκήνωση» καλωσόρισε τον Ιούλιο!
      


· Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου – Κουρά νέου
μοναχού
      


· Γ’ Κατασκηνωτική περίοδος αγοριών Γυμνασίου – Λυκείου στον Άγιο
Λαυρέντιο
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Ο λόγος του Επισκόπου
«χωρίς κανένα κόστος επιλύεται ένα πρόβλημα που ναρκοθετούσε πολλές φορές τις σχέσεις μεταξύ Κράτους – Εκκλησίας και δεν διασφάλιζε
τους Ιερείς, οι θέσεις των οποίων μπορούσαν να αμφισβητηθούν νομικά ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η άποψή μας για το Νομοσχέδιο είναι
απόλυτα θετική και ευχόμαστε να φτάσει στην τελική ολοκλήρωση με το Προεδρικό Διάταγμα που θα κατανέμει πλέον τις Οργανικές
Εφημεριακές θέσεις στην κάθε Ιερά Μητρόπολη, η οποία στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα της λειτουργικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων
αυτού του Νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της. Υλοποιείται έτσι η υπόσχεση που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός στον
Αρχιεπίσκοπό μας »
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής
      


· Περιοδική Έκθεση «Θεοφίλου Άγιοι» Θρησκευτικές εικόνες του
Θεόφιλου Γ. Χατζημιχαήλ στο Πήλιο
      


· «Συναπάντημα ψυχής» – Μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη
      


Δύση
· Δωρεές προς το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Αγιοποιήσεις
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η ώρα της Ορθοδοξίας

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
«ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
2022» - ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ - (3η ΗΜΕΡΑ)
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το πρόγραμμα της τρίτης μέρας της ναυτικής εβδομάδας στον Βόλο που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21/6/2022 έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Βόλου.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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