                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 498 - 21/09/2021 Τῌ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Απόδοσις της εορτής της
Υψώσεως,
και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου, του εν Μαγνησία.

Ειδήσεις
· Τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων της Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία
Μαγνησίας
      


· Σε λειτουργία το Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας – Συνεχίζονται
οι εγγραφές στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      


· Αγιασμός στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Ι. Μ. Δημητριάδος
«Μεταμόρφωση»
      


· Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος
Καναλίων
      


· Λειτουργία Πολυχώρου Δημιουργικής Απασχόλησης «Ο Μικρός
Παράδεισος» Σχολικό Έτος 2021-2022
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Σήμερα, όμως, καθώς το πρώτο κουδούνι της χρονιάς μόλις χτύπησε, ξαναγυρνάμε στο αληθινό σχολείο, σε έναν χώρο δηλαδή που δεν
έχει να προσφέρει μόνον γνώσεις αλλά και την εμπειρία της συνύπαρξης, της φιλίας και της συνεργασίας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν θα
καταφέρουν ποτέ να αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος να μας προσφέρουν φθηνά υποκατάστατα
αόρατων φίλων και εικονικών σχέσεων.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ξαναγίνει το σχολείο η δεύτερη οικογένειά σας. Να ξαναγίνει ένας χώρος που θα ζωντανέψουν ξανά οι σχέσεις
σας με τους συμμαθητές και τους δασκάλους σας. Δεν πρέπει να επιτρέψετε να γίνει η απομόνωση συνήθεια και το διαδίκτυο η μοναδική σας
συντροφιά.
Ίσως αυτός να είναι για φέτος ο μεγάλος στόχος που πρέπει να επιτύχετε, μαζί με τους σχολικούς σας στόχους και την επιτυχία στις
εξετάσεις που πάντα περιμένουν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς…»

+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 26/09/2021
·       Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
·       Σουρλίγκειο Γηροκομείο   
·       Επιστημονικό Συνέδριο: Ο Ρήγας και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στη

Θεσσαλία

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι
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  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, Κορώπης (Μπούφα)

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Β

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
ΟΡΘΡΟΣ - ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Μνήμη
Αγίων Μικρασίας - Ι.Ν.Ευαγγελιστρίας Ν.Ιωνίας
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη
δέηση των Αγίων της Μικρασίας που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας στις 19/09/2021.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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