                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 516 - 01/02/2022 Τῌ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ τα προεόρτια της Υπαπαντής του
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,
μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος.

Ειδήσεις
·       Δημητριάδος Ιγνάτιος: «η Παιδεία μας έχει χάσει το όραμά της» – Τιμητική

διάκριση σε δύο σπουδαίους παλαίμαχους Εκπαιδευτικούς
·       Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Θα συνεχίσουμε να διακονούμε την ενότητα» –

Λιτά τα ονομαστήρια του Ποιμενάρχου της Δημητριάδος
·       Εκοιμήθη ο π. Κωνσταντίνος Δούκας, Εφημέριος Βυζίτσης
·       Η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε την μνήμη του Μακαριστού

Ποιμενάρχου της Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου
·       Η εορτή της Υπαπαντής
·       Η Ποιμαντική στον καιρό της πανδημίας – 4η Ιερατική Σύναξη στην

Μητρόπολη Δημητριάδος
·       ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
·       Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΟ
·       Η ενότητα της Εκκλησίας, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο – Αρχιμ.

Επιφανίου Οικονόμου
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·       Ὁ Χριστός ὡς ἰατρός καί ἡ Θ. Εὐχαριστία ὡς «φάρμακον ἀθανασίας» –

Αρχιμ. Αμφιλοχίου Μήλτου

Ο λόγος του Επισκόπου

«δεν μπορεί να υπάρξει Παιδεία χωρίς πρότυπα. Οι Τρεις Ιεράρχες είναι υπόδειγμα φωτός. Ο Βασίλειος, ως πανεπιστήμων, απέκτησε πλήθος
γνώσεων, που έκανε πράξη ζωής και αγάπης, με την «Βασιλειάδα». Ο Χρυσόστομος, με τον σαγηνευτικό του λόγο, μετέδιδε την αλήθεια και ο ίδιος
έγινε παράδειγμα σταθερότητας στην πίστη και στις αρχές του. Ο Γρηγόριος, με την Θεολογία και την αξεπέραστη υπομονή του, δίδαξε την αλήθεια
της πίστεως και του Ορθοδόξου δόγματος. Πρέπει, σήμερα, να αναβαπτιστούμε στο πνεύμα των Αγίων Πατέρων, καθώς η Παιδεία μας έχει χάσει το
όραμά της και όλα γίνονται επιφανειακά, ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής και την σύγχρονη εκκοσμίκευση. Κι αν κάποιος επιχειρήσει να
μεταδώσει Παιδεία με Αρχές και πιστεύματα ιερά, έρχεται αυτό που ονομάζουν «προοδευτικότητα», για να καταργήσει κάθε προσπάθεια να
διακρίνεται η Παιδεία μας από διαχρονικές αξίες. Αν ακόμα διασώζεται η Παιδεία, οφείλεται στο έργο ξεχωριστών προσωπικοτήτων, που δεν
λειτουργούν ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης, αλλά διδάσκουν ήθος και διασώζουν αυτό που ζήσαμε εμείς και οι πατέρες μας, τον δάσκαλο ως
υπόδειγμα ζωής και όχι απλώς ως πάροχο ξερών και ανούσιων γνώσεων».
Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 06/02/2022
      

· Το κήρυγμα της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου 02/02/2022
      


· Δήλωση του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για την
      


εκδημία του Βαλάντη Καπίτσα

· ΨΑΛΤΟΤΡΑΓΟΥΔΑ από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών
      


Πηλίου

· Επίσκεψη του Μητροπολίτου μας στο Μουσικό Σχολείο Βόλου
      


· «Καιρός του Ποιήσαι 2» Πρόγραμμα διαδικτυακών διαλέξεων της
      


Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

· ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – Λόγος στο επίσημο
      


μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Χριστουδούλου
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·      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Υπαπαντής Χριστού Διμηνίου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η ώρα της Ορθοδοξίας

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
ΟΡΘΡΟΣ - ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Τριών
Ιεραρχών - Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
(video)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε
στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, ημέρα μνήμης των Τριών Ιεραρχών στις 30/01/2022.

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