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Περιμένουμε από όλους μια προαιρετική δωρεά αγάπης. 
Για το σύνολο του ποσού των δωρεών σας προς την Ενορία μας θα λάβετε 

απόδειξη για να το δικαιολογήσετε στην Εφορία, αν έχετε γράψει καθαρά τη 
διεύθυνσή σας πάνω στο βεβαιωτικό της κατάθεσης. 

 

Dauerauftrag – Συνδρομητής  

για την εκκλησία μας 
 
 

Ich(Wir) bitte(n), folgenden Dauerauftrag zu Lasten meiner/unserer 
 

Konto-Nr._____________________________________________ 
 
 
 

mit dem Betrag   5€     10€     20€          €     
 

mit dem Verwendungszweck - Spende / Kirchenbeitrag - 
 

vom Auftraggeber___________________________________ 
 
 

erstmalig am :______________monatlich / zweimonatlich/ 
1
/4-jährlich/ 

1
/2-jährlich / jährlich auszuführen. 

 
 

Letzte Ausführung : _____________________________ 
 

Empfänger : G.O.M. Kirchengemeinde Zoodochou Pigis Wuppertal 

IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20  

BIC: WUPSDE33 

 
_____________________________________ 

Ort, Datum 
 

_______________________________________ 

Unterschrift des Kunden  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ    
ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ 

www.orthodoxie-wuppertal.de 
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Απολυτίκιο της Υπαπαντής  
Χαίρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· 

εκ σου γαρ ανέτειλεν ό Ήλιος της δικαιοσύνης, 

Χριστός ό Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. 

Εύφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, 

δεξάμενος εν άγκάλαις τον έλευθερωτήν των ψυχών ημών,  

χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.   

Uellendahler Str. 407 

D-42109 Wuppertal 

Tel 0202 - 70 07 62 & Fax 70 26 40 

Email : wuppertal@orthodoxie.net  

http://www.orthodoxie-wuppertal.de/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
   

02.02. Σάββατο Η Υπαπαντή του Κυρίου- Θ. Λειτουργία 09.00 

02.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

03.02. Κυριακή ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Θ. Λειτουργία   09.00 

10.02. Κυριακή ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ & Αγ. Χαραλάμπους - Θ. Λειτ.  09.00 

14.02. Πέμπτη βραδινή Θεία Λειτουργία 18.00 

Ανάμνηση Υποδοχής  - Ιερού Λειψάνου Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη 

(πριν από 6 χρόνια) στην εκκλησία μας 

16.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

17.02. Κυριακή ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - Θ. Λειτουργία   09.00 

23.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

24.02. Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - Θ. Λειτουργία   09.00 
    

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο    

                                                           
16.02   Σάββατο   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19.00 

  
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Παρακαλούνται όλοι οι ενορίτες οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν Γάμο ή 

Βάπτιση, ή να συναντηθούν με τον Ιερέα να χρησιμοποιούν τις ώρες 

λειτουργίας του γραφείου.   
Ώρες Γραφείου : Δευτέρα, , ώρα 10.00 – 12.00 και ώρα 17.00 – 19.00 

 

 

Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης    
Συμπληρώνονται εφέτος 6 χρόνια που  

ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος δώρισε τεμάχιο  
του λειψάνου του Αγίου Γεωργίου στην ενορία μας (15.02.2013).  

Λίγα λόγια για τον χαρισματούχο γέροντα 
 

Η θερμή πίστη, η ασκητική βιοτή, η καθαρή ζωή χαρίτωσαν τον ταπεινό 

κι άξιο λειτουργό του Υψίστου με χαρίσματα διακρίσεως, διοράσεως, 

προοράσεως και προφητείας. Ο Θεός φώτιζε τον μακάριο Γέροντα έτσι 

που τα μακρινά και τα παρελθόντα να τα βλέπει ως πλησίον και 

παρόντα, όπως και άλλοτε τα μέλλοντα, καθώς διηγούνται με θαυμασμό 

πολλά πνευματικά του τέκνα. Μερικοί που αμφέβαλλαν για τα 

χαρίσματα του Γέροντα δεν αργούσαν, όταν τον γνώριζαν καλά, να 

διαπιστώσουν πως πράγματι ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Ο 

Γέροντας χρησιμοποιούσε τα χαρίσματα προς βοήθεια και σωτηρία των 

ψυχών κι όχι για να εκθέσει και ντροπιάσει ανθρώπους ή να καυχηθεί 

και να προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα πολλά μιλούσε καθαρά για τα 

επερχόμενα δεινά· την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, 

τον εμφύλιο πόλεμο. Διάβαζε τις καρδιές των ανθρώπων σαν ανοιχτό 

βιβλίο. Για να διατηρείται στην ταπείνωση, μερικές φορές προσποιόταν 

μωρία, διά Χριστόν σαλότητα. Η αρετή θέλει πολύ κόπο για ν΄ 

αποκτηθεί και περισσή τέχνη για να διαφυλαχθεί.    
Ο Γέροντας στο ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις 

γυναίκες, που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα 

υπερβάλλουν στις τιμές των άλλων. Ήταν διακριτικά αυστηρός μαζί 

τους. Έκρυβε όμως μια καρδιά με μεγάλη αγάπη για όλους. Η 

ελεημοσύνη του ήταν πάντοτε μυστική. Μόλις σκοτείνιαζε έστελνε 

κρυφά μ΄ έμπιστους δικούς του ανθρώπους αναγκαία τρόφιμα και ρούχα 

στα σπίτια των φτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες και φρόντιζε 

προσεκτικά τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά 

και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντα τον εαυτό του και δεν 

ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Ο Γέροντας δεν ήθελε κανένας να 

φύγει από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, φούρνιζε ψωμί και 

μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων και 

φιλάνθρωπος.    

Οι πιστοί έτρεφαν για όλα αυτά σεβασμό και αγάπη στον Γέροντα. 

Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του, αλλά δεν την προκαλούσε και δεν 

την επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός κι αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την 

αγία ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι πολλοί των 

ανθρώπων δεν τον κατανοούσαν και μερικοί μάλιστα τον 

παρεξηγούσαν. Λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν καλά το βάθος της 

πνευματικότητος του. 

Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, «π. Γεώργιος Καρσλίδης, ὁ προορατικὸς Γέροντας», 
περ. «Πεμπτουσία», τεῦχ. 17ο, σελ. 116-123, Ἀπρίλιος – Ἰούλιος 2005 


