Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 340 - 11/09/2018 Τ ΙΑ' του αυτού μηνός, Μνήμη της Οσίας Μητρός ημων Θεοδώρας της εν Αλεξανδρεία.

Ειδήσεις
·       
Με την Εκπαιδευτική Κοινότητα της Μαγνησίας στην έναρξη της νέας
χρονιάς
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αναζητήστε ζωντανή επικοινωνία με φίλους
αληθινούς και όχι διαδικτυακούς και απρόσωπους» Μήνυμα προς τους
μαθητές γυμνασίων και λυκείων για τη νέα σχολική χρονιά
·       
Αγιασμός ενάρξεως στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
·       
Έναρξη λειτουργίας των ενοριακών Σπιτιών Γαλήνης
·       
Αγρυπνία για το Εν Χώναις Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ζαγορά
(ΦΩΤΟ) – Αναδημοσίευση από Romfea.gr

Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«… Εσείς, πιο καλά απ΄ όλες τίς περασμένες γενιές, γνωρίζετε πόσο εύκολη είναι η διάσπαση στην εποχή μας. Έχετε
καταλάβει την δύναμη που κρύβει μία οθόνη, μικρή ή μεγάλη, να μαγνητίζει το μυαλό και να το κάνει να ξεχνά σκοπούς
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και στόχους. Είναι αλήθεια πως δεν μπορούμε πια να ζήσουμε χωρίς αυτές τις συσκευές. Είναι, όμως, στο χέρι σας να μην
υποδουλωθείτε σ΄ αυτές, αλλά να τις μετατρέψετε σε εργαλείο εκπλήρωσης των ονείρων σας. Αν το καταφέρετε, θα σας
βοηθήσουν να προοδεύσετε στην γνώση και να πετύχετε πιο γρήγορη επικοινωνία, χωρίς να σας στερήσουν πολύτιμο
χρόνο απασχόλησης με δημιουργικές δράσεις, όπως η Τέχνη και ο Αθλητισμός. Κυρίως, όμως, δεν θα σας στερήσουν
πολύτιμο χρόνο από την ζωντανή επαφή με φίλους αληθινούς και όχι διαδικτυακούς και απρόσωπους…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Μήνυμα για την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς 2018-2019

Δείτε επίσης...
·       
Το Κήρυγμα της Εορτής μετά την Υψώση (16/09/2018)
·       
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ &
ΑΛΜΥΡΟΥ κ. κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧOΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019.
·       
Μνήμη των Αγίων της Μικράς Ασίας
·       
Πενθήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην «Μεγάλη Ελλάδα», Κάτω Ιταλία
·       
Εκθετήριο Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Αγουριδης, Σαββας Χρ. (1921- ) Ο κοινωνικός χαρακτήρ της Ορθοδοξίας
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Γνωρίστε τον Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Κάτω Γατζέας

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για την Ορθοδοξία

Η ελληνικότητα του Χριστιανισμού
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ, του Πρωτοπρ. Βασιλείου
Γεωργοπούλου Δρ. Θ.

Δείτε το βίντεο
«ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»: ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος για τα Χριστούγεννα
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube, τον μακαριστό π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο καλεσμένο του π.
Ιγνάτιου Γεωργακόπουλου στην εκπομπή «Αρχονταρίκι», σε μια συζήτηση που έλαβε χώρα λίγες μέρες πριν την εορτή
των Χριστουγέννων. Μια συζήτηση γύρω απ’ το νόημα της γιορτής, με τον π. Ιγνάτιο να επεκτείνει τις ερωτήσεις του στις
καθημερινές προεκτάσεις του θέματος, και με τις απαντήσεις του π. Κωνσταντίνου να ξεδιπλώνονται σαν μια διαδοχή
από μικρές-μεγάλες εκπλήξεις. Η εκπομπή μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Αντίφωνο (
Antifono.gr).
Εκοιμήθη χθες, Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος.O π. Κωνσταντίνος
ήταν Δρ. Θεολογίας και Οικονομικών και διακονούσε ως Εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Δικηγορικών) της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας.
Εις μνήμην του, ενθυμούμαστε και αναδημοσιεύουμε από το διαδίκτυο, παλαιότερη παρουσία του στην εκπομπή
Αρχονταρίκι.
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Καλή & Ευλογημένη Σχολική Χρονιά!!
Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο εξής το «Εισοδικόν» πατήστε εδώ
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