Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 344 - 10/10/2018 Τη Ι' του αυτού μηνός, Μνήμη των Ἁγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου καὶ Ευλαμπίας.

Ειδήσεις
·       
Το Μυστήριο του Ευχελαίου για τους Εκπαιδευτικούς της Μαγνησίας
·       
2η χρονιά του προγράμματος εκπαίδευσης για τα παιδιά ΡΟΜΑ
·       
Έναρξη Σεμιναρίου Στελεχών Νεότητας
·       
Ιερό Λείψανο του Αγίου Αρτεμίου στην Αστυνομική Δ/νση Μαγνησίας

Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«… Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού μόνον για την Εκκλησία και την Πολιτεία.
Αφορά ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για τη δυνατότητα των παιδιών της πατρίδας μας να μαθαίνουν για την
πίστη τους, η οποία διαποτίζει όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, από την καμπάνα που χτυπάει την Κυριακή μέχρι τις
αρχές και τις αξίες που διέπουν επί αιώνες ολόκληρο το Ελληνικό γένος. Επιπροσθέτως, πρόκειται και για συμμόρφωση στο
Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει τη διαμόρφωση θρησκευτικής συνειδήσεως για όλους τους μαθητές. Αυτό που
όντως έφερε στο προσκήνιο το θέμα των θρησκευτικών, και μάλιστα με τρόπο που το τοποθέτησε στην κορυφή της
ειδησεογραφίας, είναι, κατ΄ αρχάς, οι νέες κοινωνικές συνθήκες, καθώς και οι παγκόσμιες τάσεις μετάλλαξης του σχολείου
σε ένα οργανισμό απόκτησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της διάδρασης. Η άποψή μου ήταν πάντα -και όχι μόνο η
δική μου- πως το μάθημα πρέπει να διατηρήσει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, τον ορθόδοξο χαρακτήρα του,
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καθώς η συντριπτική πλειονοψηφία των μαθητών προέρχεται από Ορθόδοξο περιβάλλον. Δεύτερον, την αποκλειστική
διδασκαλία του από τους θεολόγους καθηγητές. Και τρίτον, την υποχρεωτικότητά του, ώστε να μην αποτελέσει αιτία
διάσπασης της σχολικής κοινότητας, αλλά και να μην οδηγηθεί το ίδιο σε αποδυνάμωση μέσα στο σχολικό πρόγραμμα…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Συνέντευξη στην εφημερίδα
«Κιβωτός Ορθοδοξίας»
17/8/2017

Δείτε επίσης...
·       
 Το κήρυγμα της Κυριακής Δ΄Λουκά (14/10/2017)
·       
 Σε λειτουργία το τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών
·       
Συναυλία της Παιδικής Χορωδίας «Δημητριάς» στην 9η Οικογιορτή
·       
 «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ»: ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
·       
«Κάτω από το χαλί της ιστορίας: Πώς γράφεται και πώς κρίνεται ένα ιστορικό έργο»
– Δωρεάν Εργαστήριο Ιστορίας για ενήλικες
·       
Μνημόνιο συνεργασίας της Ι. Συνόδου με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
·       
«Νόμος καί Χάρις» – Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ.Βαρθολομαίου προς
τους Νομικούς
·       
Έλευση Ιεράς Εικόνας Παναγίας Σουμελά
·       
† Μνήμη Οικ. Πατριάρχου Δημητρίου (02/10/1991)
·        
Ακαδημία λαϊκού πολιτισμού
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Οι πηγές και το νόημα του Ρωσικού Κομουνισμού

Γνωρίστε τον Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Φερρών

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα> Βιβλία

Εκκλησία και Έθνος
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
Η ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου
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Δείτε το βίντεο

LIVE - Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο - Εκκλησιαστικά Κειμήλια
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube,το Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο με
θέμαἘκκλησιαστικά κειμήλια: Ἀπό τή λειτουργική χρήση στή μουσειακή προβολή!

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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