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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     

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ν  Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν   
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ    
Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Ζ Ω Ο Δ Ο Χ Ο Υ  Π Η Γ Η Σ  Β Ο Υ Π Π Ε Ρ Τ Α Λ   

U e l l e n d a h l e r  S t r .  4 0 7 - D - 4 2 1 0 9  W u p p e r t a l   
Tel.: 0202/70 07 62 - email : wuppertal@orthodoxie.net  

     www.orthodoxie.net/wuppertal 
www.orthodoxie-wuppertal.de 

www.ekklisia-wuppertal.de 
 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7    
1967 - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ - 2017   

       
Ἰατρόν καί ποιμένα, Λουκᾶν τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, 
Ἀρχιερέα λαμπρόν, τόν βαστάσαντα Χριστοῦ τά θεῖα στίγματα, τάς 
ἐξορίας τά δεινά, ἐγκλεισμούς ἐν φυλακαῖς, τάς θλίψεις καί τά ὀνείδη, 

τόν ἐπ’ ἐσxάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον.       



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ  
03.06. Σάββατο Ψυχοσάββατο - Θ. Λειτουργία 09.00 
03.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 
04.06. Κυριακή ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Θ. Λειτουργία  09.00 
05.06. Δευτέρα Του Αγίου Πνεύματος - Θ. Λειτουργία  09.00 
10.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 
11.06. Κυριακή ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - Θ. Λειτουργία  09.00 

  Ομιλίες στο πνευματικό κέντρο με θέματα : 

14.06. Τετάρτη «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη 19.00  
περί πολλά, ενός δε έστι χρεία»   

16.06. Παρασκευή « Η Θεία Λειτουργία » 19.00   
Ομιλητής : ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 

π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος  
17.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 
18.06. Κυριακή Β΄Ματθαίου - Θ. Λειτουργία  09.00 
24.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 
25.06. Κυριακή Γ΄Ματθαίου - Θ. Λειτουργία  09.00 
29.06. Πέμπτη Πέτρου και Παύλου των πρωτοκ. αποστόλων - Θ. Λ. 09.00     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ     
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 

10.06.   Σάββατο   Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους                  19.00 
24.06.   Σάββατο   Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους                  19.00   

Κατηχητικό για τα παιδιά 
Κάθε Κυριακή μετά το Κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι την ώρα της Θείας 
Μετάληψης με τις κυρίες Χρυσάνθη και Δήμητρα.    
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 17.00 – 19.00 
και Παρασκευή, ώρα 10.00 – 12.00 

«Η ημέρα της Πεντηκοστής» 
 
«Όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε 
εν είδει περιστεράς. Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει κάτι στον 
Χριστό, αλλά συμβολικά, έτσι ώστε να δείξει αυτό που υπάρχει μέσα 
στον Χριστό: την ακακία, την καθαρότητα και την ταπεινότητα. Αυτό 
συμβολίζει το περιστέρι. Όταν οι απόστολοι συγκεντρώθηκαν την 
πεντηκοστή ημέρα από την ημέρα της Ανάστασης, το Άγιο Πνεύμα 
εμφανίσθηκε ως πύρινη γλώσσα για να τους αφαιρέσει κάτι και να τους 
προσθέσει κάτι. […] να αφαιρέσει από αυτούς κάθε αμαρτία, κάθε 
αδυναμία, φόβο και ακαθαρσία της ψυχής και να τους δωρίσει τη 
δύναμη, το φως και τη ζεστασιά. Οι πύρινες γλώσσες επισημαίνουν 
συμβολικά αυτά τα τρία: τη δύναμη, το φως και τη ζεστασιά. Γνωρίζεις 
ότι το πυρ είναι δυνατό, γνωρίζεις πως φωτίζει και ζεσταίνει. Αλλά όταν 
μιλάς για το Άγιο Πνεύμα πρόσεξε να μην σκέπτεσαι υλικά αλλά 
πνευματικά. Γίνεται λόγος λοιπόν, για την πνευματική δύναμη, για το 
πνευματικό φως και για την πνευματική ζεστασιά. Και αυτά είναι: η 
δυνατή θέληση, ο φωτισμένος νους και η ζέση της αγάπης. Με αυτά τα 
τρία πνευματικά όπλα εξόπλισε το Άγιο Πνεύμα τους στρατιώτες του 
Χριστού για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Ο Διδάσκαλος τους είχε 
απαγορεύσει ακόμα και ράβδο να φέρουν από τα επίγεια όπλα. Γιατί το 
πυρ εμφανίζεται με τη μορφή γλωσσών πάνω από τα κεφάλια τους; 
Επειδή οι απόστολοι έπρεπε μέσω της γλώσσας να κηρύξουν στους 
λαούς το χαρμόσυνο νέο, την ευαγγελική αλήθεια και ζωή, την επιστήμη 
της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Με τον λόγο έπρεπε να μάθουν με 
τον λόγο να θεραπεύουν, με τον λόγο να παρηγορούν, με τον λόγο να 
αγιάζουν και να καθοδηγούν, με τον λόγο να φροντίζουν την Εκκλησία. 
[…] Άνθρωπε, δεν αισθάνθηκες ποτές το Πνεύμα του Θεού μέσα σου; 
Δες, και εσύ είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα, με νερό και Πνεύμα. Άραγε 
ποτέ δεν σε ξάφνιασε μέσα σου κάποια μεγάλη και φωτεινή σκέψη, 
σιωπηρός λόγος του Αγίου Πνεύματος; Ποτέ δεν σε ξάφνιασε σαν 
άνεμος και δεν φούντωσε μέσα στην καρδιά σου η αγάπη για τον 
Δημιουργό σου φέρνοντάς σου δάκρυα στα μάτια; Παραδώσου στην 
θέληση του Θεού και φύλαξε αυτό που δονεί την ψυχή, θα γνωρίσεις το 
θαύμα της Πεντηκοστής, που στάθηκε πάνω από τους αποστόλους. 
Ειρήνη και χαρά από το Άγιο Πνεύμα.»  
(Κείμενο Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, από το βιβλίο «Δρόμος δίχως Θεό δεν 
αντέχεται…»-Ιεραποστολικές Επιστολές Α!-Εκδόσεις: Ἐν πλῶ)  


