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. )

Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν

Dauerauftrag – Συνδρομητής
για την εκκλησία μας

Uellen dah ler Str . 407-D-42109 Wupp er tal
Tel.: 0202/70 07 62 - email : wuppertal@orthodoxie.net
www.orthodoxie.net/wuppertal
www.orthodoxie-wuppertal.de
www.ekklisia-wuppertal.de

Ich(Wir) bitte(n), folgenden Dauerauftrag zu Lasten meiner/unserer
Konto-Nr._____________________________________________

mit dem Betrag 5€

10€

20€

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
1967 - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ – 2017

€

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
Bankverbindung : Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
Stadtsparkasse Wuppertal – ΙΒΑΝ: DE90 3305 0000 0000 3943 20 – BIC: WUPSDE33

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ - ΉΧΟΣ ΠΛ. Α΄
Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα,
χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής προσευχής,
ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον,
ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος,
βοώντες, φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
03.11. Σάββατο

Εσπερινός του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη

19.00

04.11. Σάββατο

Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη - Θεία Λειτουργία

09.00

04.11. Σάββατο

Εσπερινός

18.00

05.11. Κυριακή

Ε΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία

09.00

08.11. Τετάρτη

Των Αρχαγγέλων – Θεία Λειτουργία

09.00

09.11. Πέμπτη

Αγίου Νεκταρίου – Θεία Λειτουργία

09.00

11.11. Σάββατο

Εσπερινός

18.00

12.11. Κυριακή

Η΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία

09.00

18.11. Σάββατο

Εσπερινός

18.00

19.11. Κυριακή

Θ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία

09.00

26.11. Κυριακή

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία

09.00

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
11.11.

Σάββατο

Ιερά Εξομολόγηση

16.00 - 18.00

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
18.11.

Σάββατο Ερμηνεία της Α΄ Επιστολής Ιωάννου

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

Λόγια του αγίου Γεωργίου Καρσλίδη
-Μάνα, Ταμάμα, που ήσουνα εσύ και σε βλέπω τώρα;
-Καλά Γέροντα, δε με είδες; Εχθές στον εσπερινό ήμουνα, σήμερα στη
λειτουργία. Δε με είδες;
-Δε σε είδα στην Εκκλησία. Τα ρούχα σου έβλεπα. Εσένα δε σε έβλεπα.
-Πάτερ άφησα μια κλώσα με δώδεκα πουλάκια στο σπίτι κι ο νους μου ήταν
εκεί!
***
«Παιδί μου, Ευθυμία, δε θα πεις τίποτε εις βάρος της πεθεράς σου. Γιατι, ό,τι
σ’ έλεγε η πεθερά σου, τα είχε στα χείλη».
***
«Να μην κάθεσθε την ώρα της θ. Λειτουργίας. Ο νους σας να μην πετάει εδώ κι
εκεί. Όσο θα είσθε στην εκκλησία να το πάρετε απόφαση, να διαθέσετε όλο τον
χρόνο στην προσευχή».
***
«Οι υποσχέσεις στον Θεό δεν πρέπει να αθετούνται».
***
«Να μη σκέπτεσθε μόνο τι θα φάτε, τι θα φορέσετε, τι μεγάλο σπίτι θα χτίσετε.
Να κτυπάτε τις πόρτες των φτωχών, των αρρώστων, των ορφανών.
Περισσότερο να προτιμάτε τα σπίτια των θλιμμένων παρά των χαρούμενων.
Εάν κάνετε καλά έργα, θα έχετε μεγάλο μισθό από τον Θεό. Θ’ αξιωθείτε να
δείτε θαύματα, και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη αγαλλίαση».
***
«Πάντα να ζείτε σεμνά και ταπεινά, δίχως εγωισμό… Πάντα να φροντίζετε ν’
αγαπάτε τους γέρους, τα ορφανά, τους αρρώστους. Να συναναστρέφεστε με
φτωχούς και με ανθρώπους που οι άλλοι τους ταπεινώνουν».
***
Είπε ο Γέροντας σε προσκυνήτρια της μονής: «Στον φτωχό που σου ζήτησε να
του δώσεις ψωμί δεν του έδωσες και τώρα ήρθες να κάνεις σαρανταλείτουργο
για να επιδειχθείς;»
***
«Η Παναγία δεν θέλει μεγάλες λαμπάδες, ελεημοσύνη στους φτωχούς θέλει».
***
Είπε σε μια γυναίκα που τον συνάντησε στο μοναστήρι: «Τι; πηγαίνεις κάθε
ημέρα στην Εκκλησία και δεν έχεις συγχωρεθεί με τα παιδιά σου;».
***
Σε μια νέα γυναίκα είπε: «Εσύ για την αγάπη που έδειξες στην κατάκοιτη
μητέρα σου έκανες πολύ καλά. Ο Θεός σου τα συγχώρεσε όλα».
***

