                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 557 - 22/11/2022 Τῌ KB' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, Μνήμη του Αγίου
Αποστόλου Φιλήμονος και των συν αυτώ, Απφίας, Αρχίππου και Ονησίμου, της Αγίας Μάρτυρος Κικιλίας, και των συν αυτή.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση φέρνει πολύ
καλούς καρπούς» – Χαιρετισμός στο ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
στον Βόλο (video)
      


· «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ» στην
Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου (video)
      


· Εγκαινιάστηκε ο ανακαινισμένος Γυναικωνίτης του Μητροπολιτικού
Ναού Βόλου
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Έλειψαν σήμερα οι αληθινές Μάνες;» – Στην
Ύδρα ο Σεβασμιώτατος για την εορτή του Νεομάρτυρος
Κωνσταντίνου
      


· Νέος Πρωτοσύγκελλος στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
      


· Η ποιμαντική της Θείας Ευχαριστίας – Β΄ Ιερατική Σύναξη της
Μητροπόλεως Δημητριάδος
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Ο λόγος του Επισκόπου
«όταν σκέπτεται κανείς τί ήταν αυτό που δημιούργησε τον πολιτισμό που μεταφύτευσαν οι πρόσφυγες στην Μητροπολιτική Ελλάδα, δύο
πράγματα διακρίνει: πρώτα την ενότητα του ομόδοξου και την πολύ σωστή αυτοδιαχείριση των πραγμάτων τους. Με άλλα λόγια, μία τοπική
αυτοδιοίκηση, με την οποία δημιούργησαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην εποχή τους, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, σχολεία. Μια ισχυρή
αυτοδιοίκηση φέρνει πολύ καλούς καρπούς. Εύχομαι αυτή την Αυτοδιοίκηση να κάνετε στην πατρίδα μας ακόμα πιο ισχυρή. Να κερδίσετε την
εμπιστοσύνη των πολιτών και ταυτόχρονα, με βάση τους διακριτούς μας ρόλους, να συνεχίσετε την συνεργασία σας με τις τοπικές Μητροπόλεις
και ενορίες, που είναι άψογη και σημαντική. Όλοι μαζί μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής μας. Καλή δύναμη. Σας
εμπιστευόμαστε, γιατί δίνετε την δική σας μάχη, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·      
Το κήρυγμα της Κυριακής
·      
Το κήρυγμα της εορτής της Αγίας Αικατερίνης
·      
Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Στυλιανού

· Ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


· 1922 – 2022 ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ –
Aφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή Διοργανωτή του
Πανεπιστημίου Σμύρνης «Φως εξ Ανατολών»
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Ενότης και ομοιομορφία εν τη Εκκλησία κατά το πνεύμα των οικουμενικών
συνόδων

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Μπροστά στη Φάτνη

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»
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Δείτε το βίντεο
1η Συνάντηση Διαδικτυακής Σχολής Γονέων ΙΜΔ π.Ευάγγελος Παπανικολάου 14/11/2021
Παρακολουθήστε από 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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