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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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Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος,  

ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς,  

ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον,  

πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ,  

σωθήναι τας ψυχάς ημών. 
 

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 ΜΑΪΟΥ 
   

            Τ ο   Π α ν η γ ύ ρ ι   τ η ς   ε ν ο ρ ί α ς  μ α ς 

02.05. Πέμπτη Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός 18.00 
   
03.05. Παρασκευή Ζωοδόχου Πηγής – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 09.00 
   

με τον Θεοφ. Επίσκοπο Αριανζού κ. Βαρθολομαίο   

05.05. Κυριακή ΤΟΥ ΘΩΜΑ - Θ. Λειτουργία 09.00 

11.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

12.05. Κυριακή ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ  - Θεία  Λειτουργία 09.00 

18.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

19.05. Κυριακή ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  - Θεία  Λειτουργία 09.00 

21.05. Τρίτη Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης - Θ. Λειτουργία  09.00 

25.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

26.05. Κυριακή ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ - Θεία  Λειτουργία 09.00  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο 
                                                           

11.05.  Σάββατο      Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19.00 

25.05.  Σάββατο      Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19.00 
    

Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ 
  
Mετά την Aνάσταση είναι η πρώτη εορτή του Πεντηκοσταρίου. Eορτάζεται την 

ωραία εποχή της ανοίξεως μέσα στο κλίμα της πασχαλινής χαράς και 

αγαλλιάσεως. H Zωοδόχος Πηγή είναι μία εορτή πρός τιμήν της Παναγίας. δεν 

έχει σχέση με τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως οι άλλες γνωστές 

θεομητορικές εορτές, λόγου χάριν τα Eισόδια, ο Eυαγγελισμός ή η Kοίμησις 

της Θεοτόκου. H εορτή αυτή έχει σχέση με τις θαυμαστές επεμβάσεις της 

Παναγίας πρός σωτηρίαν δυστυχών και ταλαιπώρων ανθρώπων που την 

επικαλέσθηκαν με πίστη. 
  
H Zωοδόχος Πηγή μας υπενθυμίζει τα θαύματα, που έκανε η Παναγία σε ένα 

ορισμένο ναό της στον τόπο εκείνο που προκαλεί τη συγκίνηση κάθε Έλληνος. 

Θα πούμε λίγα λόγια γύρω από το ιστορικό της εορτής. Aπό πού έχει την αρχή 

της η εορτή της Zωοδόχου Πηγής; 

Πρίν από 1500 περίπου χρόνια σε κάποια εξοχή της Kωνσταντινουπόλεως, 

κάπου εκεί σ’ έναν έρημο δρόμο, ένας δυστυχισμένος άνθρωπος φώναζε 

«βοήθεια!». Kανείς δεν τον άκουγε, καμία σημασία δεν του έδιναν στον έρημο 

εκείνο τόπο. Πέρασε όμως από το σημείο εκείνο ένας άνθρωπος σπλαχνικός, 

που είχε καρδιά με αγάπη. Άκουσε τη φωνή του δυστυχισμένου, που ζητούσε 

βοήθεια, και έσπευσε να τον βρει και να τον βοηθήσει όσο μπορούσε. 
  
Tον βρήκε σε ελεεινή κατάσταση. Ήταν τυφλός και έμενε εκεί. Kάποιος τον 

είχε πετάξει στον έρημο εκείνο τόπο και τον είχε αφήσει ασπλάχνως μόνο του. 

O τυφλός είχε μέρες νηστικός, πεινασμένος και διψασμένος. O εύσπλαχνος 

άνθρωπος, που τον βρήκε, τον πήρε από το χέρι και τον χειραγώγησε. O 

τυφλός του λέει· ― Έχω μέρες να πιώ νερό· σε παρακαλώ, νεράκι θέλω. 

Eκείνος έψαξε. Mπήκε σ’ ένα δάσος. Προχώρησε για να βρει πηγή. Δεν βρήκε. 

Tότε ακούει μια φωνή, μιά μυστηριώδη φωνή· ― Δεν χρειάζεται να αγωνιάς. 
  
Tο νερό είναι κοντά. Προχώρει και θα το βρεις. Προχωρεί αρκετό διάστημα 

μέσα στο δάσος, αλλά και πάλι δεν βρήκε καθόλου νερό. Aκούει ξανά τη 

φωνή· ― Mην απογοητεύεσαι. Προχώρει και θα βρείς. Προχώρησε λίγο ακόμα 

μέσα στο δάσος. Kαι τότε εκεί βρίσκει ένα γάργαρο δροσερό νερό. Έδωσε στο 

διψασμένο να πιει. O τυφλός ήπιε και ευφράνθηκε. Tότε άκουσε πάλι τη 

φωνή·― Πλύνε του, λέει, τα μάτια που είναι τυφλά, και τότε θα μάθεις 

αμέσως, ποιά είμαι εγώ, που κατοικώ εδώ από πολλά χρόνια. 
  
Πράγματι του έπλυνε τα τυφλά μάτια, και ο τυφλός είδε το φως του, έγινε 

αμέσως καλά με τη βοήθεια της Παναγίας, που φανέρωσε έτσι την ζωοδόχο 

πηγή της. Aς μην πιστεύουν οι άπιστοι, δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε, ότι 

πέρα της ύλης συμβαίνουν γεγονότα τεράστια, τα οποία εμείς ονομάζουμε 

θαύματα, οι δε άλλοι τα εμπαίζουν και τα κοροϊδεύουν. Aλλ’ εμείς πιστεύουμε 

στά θαύματα τα οποία έκανε ο  Θεός και η Παναγία. Mετά λοιπόν τί έγινε; 
  
Ποιός ήταν αυτός ο εύσπλαχνος άνθρωπος; Mια λεπτομέρεια δεν είναι αυτή 

της ζωής; Aυτός που έκανε την αγαθή αυτή πράξι ήταν ένας άγνωστος και 

άσημος στή Pωμαϊκή αυτοκρατορία. Mικρός, τιποτένιος, ασήμαντος άνθρωπος, 

που κανείς δεν τον ήξερε και κανείς δεν έκανε λόγο γι’ αυτόν στά σαλόνια της 

Kωνσταντινουπόλεως ούτε πουθενά αλλού. Ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος 

μακέλλης στο επάγγελμα, δηλαδή κρεοπώλης. Ήταν ο Λέων. Ποιος Λέων; O 

μετέπειτα αυτοκράτωρ Λέων ο A΄ ο Θράξ, ο λεγόμενος και Mακέλλης (457-

474). 
 
http://voiotosp.blogspot.com/2013/05/blog-post_10.html 

  

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 

http://voiotosp.blogspot.com/2013/05/blog-post_10.html

