
 

 

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 

 

      
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ    2 0 1 8     

              
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.           

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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
  

03.11. Σάββατο Εσπερινός του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη 18.00 

04.11. Κυριακή Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη - Θεία Λειτουργία 09.00 

08.11. Πέμπτη Των Αρχαγγέλων – Θεία Λειτουργία 09.00 

11.11. Κυριακή Η΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

12.11. Δευτέρα Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου - Θεία Λειτουργία 18.00 

15.11. Πέμπτη Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 

Στη συνέχεια   

15.11. Πέμπτη Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα : 19.00 
  

« Η Κυρία Θεοτόκος »    
         Ομιλήτρια : Μοναχή Ανδρέα από την  

        Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, ΄Αστεν Ολλανδίας  

18.11. Κυριακή Θ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

21.11. Τετάρτη Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου - Θεία Λειτ. 09.00 

24.11. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

25.11. Κυριακή ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 
     

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  
24.11. 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. 
    

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   

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ 
 
 «Ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας, με προορισμό 
να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Αντ’ αυτού, ο διάβολος 
καταφέρνει και παίρνει τη ψυχική αυτή δύναμη από την μπαταρία της ψυχής μας 

και τη μεταχειρίζεται για το κακό, την κάνει κατάθλιψη και φέρνει τη ψυχή στη 
νωθρότητα και στην ακηδία». Άγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 
 
«Να μην κατηγορείς κανέναν απολύτως, να μην κοροϊδεύεις, να μην οργίζεσαι, να 
μην περιφρονείς. Φυλάξου πολύ να μη λες «ο τάδε ζει ενάρετα ή ο δείνα άσωτα», 
διότι αυτό ακριβώς είναι το «μη κρίνετε». Όλους να τους βλέπεις με το ίδιο μάτι, 

με την ίδια διάθεση, με την ίδια σκέψη, με απλή καρδιά, να τους δέχεσαι σαν τον 
Χριστό». Άγ. Νήφων 
 
 «Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπαίνει στο ιερό της ψυχής μας με τη βία. Ζητά πρώτα 

ταπεινά την άδειά μας». Άγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος 
 
 «Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη». Άγ. 

Πορφύριος 
 
 «Τα πάθη... καλύπτουν την θεία Χάρι, όπως η στάχτη τη σπίθα. Με την άσκηση 
και την προσευχή η καρδιά καθαρίζεται από τα πάθη, η σπίθα της θείας Χάριτος 

αναζωπυρούται και ο πιστός αισθάνεται τον Χριστό στην καρδιά του, που είναι το 
κέντρο της υπάρξεώς του». π. Γεώργιος Καψάνης 
 
 «Όλα τα κακά μέσα μας πηγάζουν από τη φιλαυτία, που είναι η αρρωστημένη 

αγάπη του εαυτού μας». π. Γεώργιος Καψάνης 
 
 «Η κατάνυξις έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελύπησες τον Θεόν. Όπου Εκείνος 

είναι τόσον καλός, τόσον γλυκύς, τόσο ελεήμων, αγαθός, όλος γεμάτος αγάπη. 
Όπου εσταυρώθη και όλα τα έπαθεν δι’ ημάς. Αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο 
Κύριος, όταν μελετάς, σου φέρνουν κατάνυξιν». γ. Ιωσήφ Ησυχαστής 
 
 «Παιδί μου, ο σαρκικός πόλεμος δεν ανάπτει τόσο από το φαγητό, το ποτό, το 
κρασί και τον ύπνο, όσο από την κατάκριση». γ. Ιωσήφ Ησυχαστής 
 
 «Οι νωθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέληδες δεν είναι εντάξει έναντι του Θεού. Η 

τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα». Άγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 
 
 «Μην αγαπάς να ακούς ξένα σφάλματα, για να μην ακουσθεί σε όλους και το δικό 
σου αμάρτημα «. Άγ. Εφραίμ ο Σύρος 
 
 «Όταν αρχίζει κανείς να ζει κατά Χριστόν, τότε τον αποβάλλει η κοινωνία. Όμως, 
τότε αποκτά άλλη κοινωνία, γιατί και εμείς οι Χριστιανοί έχουμε την δική µας 

κοινωνία. Δεν χάνουμε τίποτε και σ’ αυτόν τον κόσμο «. Γέρων Σωφρόνιος 


