                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 541 - 2/8/2022 Τῌ B' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Μνήμη της Ανακομιδής του
λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Ειδήσεις
· Νέα έκκληση του Μητροπολίτου Δημητριάδος για την ανάγκη
συνέχισης και επέκτασης των έργων στον Μητροπολιτικό Ναό του
Βόλου – Ξεκίνησαν οι Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις
      


· Νέος Αρχιμανδρίτης στην Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Καταστρέψαμε το περιβάλλον, διαστρέψαμε
την φύση» – Πάνδημη η πανήγυρις της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο
      


· Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος σε Βόλο και Αγιά
      


· 5η Κατασκηνωτική περίοδος στον Άγιο Λαυρέντιο
      


· Εις μνήμην Γεωργίου Γαλίτη – Αρχονταρίκι – “Μισός αιώνας
προσφοράς στη Βιβλική Επιστήμη” (video)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«ξεκινήσαμε από τον Άγιο Νικόλαο, για πρώτη φορά, γιατί θέλαμε να δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε το αποτέλεσμα της εργασίας που έγινε
για την συντήρηση του Ναού μας, έργο πολύ μεγάλο και σημαντικό, που προχωρά, με δυσκολίες και αντιξοότητες, αλλά σίγουρα θα φθάσουμε
στο τέλος. Ο Ναός μας, ηλικίας περίπου ενός αιώνος, χρειάζεται άμεσες επεμβάσεις συντήρησης, που αν δεν γίνουν θα έχουμε τραγικά
αποτελέσματα. Όμως, ο Θεός ευδοκεί και με πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκίνησε η προσπάθεια και όλοι μας, πλέον,
διαπιστώνουμε το κάλλος του Μητροπολιτικού μας Ναού και ήδη προγευόμαστε της χαράς που θα έχουμε όταν ολοκληρωθεί πλήρως η
συντήρηση και ανακαίνισή του».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής
·       Το κήρυγμα της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
·       Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις
·       Πρόγραμμα Ι.Ν.Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
·       Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Μεταμόρφωση
·       2Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΒΟΛΟΥ
·       Ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος επιμόρφωσης Ουκρανών

θεολόγων
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Παύλειες Μελέτες Α΄

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Κηλίδες στη Σύγχρονη Κοινωνία

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» - ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ - (7η ΗΜΕΡΑ)
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το πρόγραμμα της έβδομης και τελευταίας ημέρας της ναυτικής
εβδομάδας στον Βόλο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25/6/2022 στο μικρό θεατράκι Αναύρου 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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