Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 406 - 17/12/2019 Τῌ ΙΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ, καὶ τῶν
Ἁγίων τριῶν Παίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ
.

Ειδήσεις
·       
Νέοι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να δημιουργηθεί θεσμικός φορέας αντιμετώπισης
του Δημογραφικού προβλήματος» – Ομιλία σε Διεθνές Συνέδριο του
Ekonomist
·       
Απολογισμός του έργου του «Εσταυρωμένου» για το 2019
·       
«Γλυκά» Χριστούγεννα από τα παιδιά των Κατηχητικών μας

Ο λόγος του Επισκόπου
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
«…Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι πρωτογενές. Προκύπτει από προβλήματα που σχετίζονται με την
οικογένεια, αλλά και με βαθύτερες εκκρεμότητες και δυσλειτουργίες τού αξιακού κώδικα ολόκληρης της Ελληνικής
κοινωνίας. Εκπροσωπούμε έναν χώρο, στον οποίον η οικογένεια έχει θεμελιώδη σημασία. Σύμφωνα με την χριστιανική
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πνευματικότητα, η σχέση του ανδρογύνου αποτελεί παράγοντα ολοκλήρωσης της ανθρώπινης ύπαρξης και η τεκνοποιία
αποτελεί καρπό μιας σχέσης αφοσίωσης και αγάπης. Μέσα στην οικογένεια πραγματοποιείται η πρώτη μύηση των
ανθρώπων στο ξεπέρασμα του εαυτού, στη βαθιά ενσυναίσθηση και την προσφορά. Η οικογένεια εκπαιδεύει τα μέλη της
να αντέχουν σωματικά και ψυχικά βάρη στο όνομα της αγάπης και της αλληλοϋποστήριξης. Τελικό ζητούμενο είναι πάντα
η χαρά, η οποία όμως προκύπτει από την διαρκή ωρίμανση, την διεύρυνση της συνείδησης και της ανάπτυξης της
συγχωριτικότητας, με την έννοια που υποδηλώνει ο όρος: Δυνατότητα να ανοίγω χώρο και να περιορίζω ένα αδηφάγο
εγωιστικό «θέλω», ώστε να χωρέσει και ο άλλος. Αυτή η διαρκής άσκηση προστατεύει το ζευγάρι, προστατεύει όμως και
τα παιδιά, τα οποία, από απλή προέκταση των γονέων αναδεικνύονται σε δώρο και ευλογία Θεού, ως νέες υπάρξεις που
θα απολαύσουν αγάπη αλλά και σεβασμό, εικόνες Θεού, που θα χαράξουν τη δική τους πορεία. Όλα αυτά προϋποθέτουν
πίστη στην πατρική πρόνοια του Θεού, την οποία οι πιστοί γονείς θα μεταδώσουν στα παιδιά τους. Τελικώς η πίστη στον
Θεό, αλλά και στον άνθρωπο ως ζωντανή εικόνα Του είναι εκείνη που καθιστά την ανατροφή των παιδιών έργο
πρωτεύον, συναρπαστικό και χαροποιό…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Ομιλία σε Διεθνές Συνέδριο του Ekonomist, με θέμα «Η Δημογραφική κρίση στην Ελλάδα»
Αθήνα, 12/12/2019  

Δείτε επίσης...
·       
 To κήρυγμα της Κυριακής Προ Χριστουγέννων (22/12/2019)
·       
Για τα Χριστούγεννα της Αγάπης μιλά ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος –
Livemedianews.gr
·       
Η Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου τίμησε τον Μητροπολίτη μας
·       
Πανηγύρεις Αγίου Μοδέστου
·       
Χριστουγεννιάτικη Κατασκήνωση
·       
Νέο βιβλίο του π. Επιφανίου Οικονόμου
·       
Συναυλία από τον φορέα Πολιτισμού «Ιωνία»
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Ταφή ή καύση των νεκρών
Πρακτικά Ημερίδος "Η καύση των Νεκρών",
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Αθήναι 2000

Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Για την Κοινωνία

Ταφή ἢ καύση τῶν νεκρῶν;
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Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ -του ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, θεολόγου- καθηγητού

Δείτε το βίντεο

Δημητριάδος Ιγνάτιος - Χριστούγεννα 2013

Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.
Ιγνατίου, για την εορτή των Χριστουγέννων του 2013.

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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