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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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ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΟΙ ΨΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ  
 

ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ  
 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ  2 0 1 9 
      

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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
   

01.01. Τρίτη    Αγίου Βασιλείου - Θ. Λειτουργία - Δοξολογία 10.00 

Παρακαλούμε να φέρετε  Βασιλόπιτες για τη γιορτή που θα γίνει αμέσως  

μετά τη Θ. Λειτουργία στην αίθουσα της εκκλησίας μας 
   

04.01. Παρασκευή Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & 09.00 

  Αγ. Νικηφόρου του λεπρού 

Θεία Λειτουργία και προσκύνηση του ιερού λειψάνου του οσίου 

05.01. Σάββατο Όρθρος, Θ. Λειτουργία και Μ. Αγιασμός(νηστεία) 09.00 
   

06.01. Κυριακή Θεοφάνεια- Θ. Λειτουργία και Μέγας Αγιασμός 09.00 

Ο Αγιασμός των Υδάτων θα γίνει στον ποταμό Wupper, στο Elberfeld  

δίπλα στην Stadtsparkasse, αμέσως μετά τη Θ. Λειτουργία 

07.01. Δευτέρα Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου - Θ. Λειτουργία 09.00 

12.01. Σάββατο Α. Τατιανής   09.00 

12.01. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

13.01. Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ - Θεία Λειτουργία  09.00 

  & Των Αγ. Μαρτύρων της Αγίας Γής  

17.01. Πέμπτη Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου & Αγίων Αθανασίου 18.00 

  και Κυρίλλου - βραδινή Θεία Λειτουργία   

19.01. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

20.01. Κυριακή ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ - Θ. Λειτουργία  09.00 

26.01. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

27.01. Κυριακή ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ - Θ. Λειτουργία  09.00 

30.01. Τετάρτη Των Τριών Ιεραρχών - Θ. Λειτουργία  09.00 
   

Απολυτίκιο Θεοφανίων 

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις 

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα 

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. 

Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι» 
 

Για τα πάθη μας ευθύνεται άλλος… 
   

-«Για τα πάθη μας ευθύνεται άλλος… Η βούληση μας. Ο Θεός δεν θέλει να 
περιορίσει την βούληση μας, δεν θέλει να μας πιέσει, δεν θέλει να επιβάλλει την 
βία. Από μας εξαρτάται τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε. Ή θα ζούμε τον Χριστό 
και θα έχουμε τα θεία βιώματα και την χαρα ή θα ζούμε στην μελαγχολία και στην 
απελπισία. Μέση κατάσταση, μέσος οδός δεν υπάρχει. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. 
Ή το ένα ή το άλλο. 
-Λένε μερικοί: „Γιατί ο Θεός επιτρέπει να πονάω, γιατί επιτρέπει να αμαρτάνω, 
γιατί να μου δώσει αυτόν το χαρακτήρα;…“ κ.α. Και πάλι σας λέγω: ο Θεός μάς 
έχει πλάσει καλούς. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ότι πιο ωραίο και καλό. Τον 
προόρισε να γίνει τέλειος. Του έδωσε όμως, και την ελευθερία κι έτσι έγκειται και 
σ’ εκείνον να ακολουθήσει το αγαθό ή το κακό. Από το ένα μέρος η αγάπη του 
Θεού κι από το άλλο η ελευθερία του ανθρώπου. Αγάπη και ελευθερία μπλέκουν. 
Ενώνεται το πνεύμα με το ΠΝΕΥΜΑ. Αυτή είναι η μυστική ζωή. Όταν το πνεύμα 
μας ενώνεται με το Πνεύμα του Θεού, τότε κάνουμε το αγαθό, γινόμαστε αγαθοί.   
-Όπου υπάρχει η αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, 
χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, 
ούτε κατήφεια (“μούτρα“), ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, 
σε όλα σου τα έργα. Έχεις την Χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον 
Χριστό. Ακόμη μπορείς να πάσχεις και αδίκως. Να υποφέρεις αδικίες για τον 
Χριστό, και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε Εκείνος, το ίδιο κι εσύ μπορείς να 
πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις; Τι λέει ο απ. Παύλος: 
„Χαίρομαι στα παθήματα μου“. Αυτή είναι η θρησκεία μας.   
-Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Μ’ αυτά ασχολούμαι. 
Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάς τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον 
αγαπάς κι όλο λαχταράς να Τον αγαπήσεις. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις, 
πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά!» (βλ. Άγιος Πορφύριος, Καυσοκαλυβίτης -Βίος και Λόγοι-

Αποσπάσματα) 

 

«-… ο Θεός, σύμφωνα με την ποιότητα της διαθέσεως του καθενός, καθώς 
ενώνεται με όλους, όπως γνωρίζει Αυτός, δίνει στον καθένα την αίσθηση ανάλογα 
με το πώς ο καθένας έχει διαμορφωθεί από τον εαυτό του για να υποδεχθεί Εκείνον 
που οπωσδήποτε θα ενωθεί με όλους κατά το τέλος των αιώνων.» (απόσπασμα από το 

20 κεφάλαιο- από την 6η εκατοντάδα - Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής) 
    

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  
26.01. Σάββατο Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου  19.00 
   

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Κάθε Κυριακή μετά το Κήρυγμα του Ευαγγελίου 

μέχρι την ώρα της Θείας Μετάληψης με τις κυρίες Χρυσάνθη και Δήμητρα. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF

