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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 

 

      
 

 
Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ    2 0 1 9     

 
   

Ανελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς 

μαθητὰς τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας 

ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. 
 

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 ΙΟΥΝΙΟΥ  

01.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

02.06. Κυριακή ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ - Θεία  Λειτουργία 09.00 

06.06. Πέμπτη Της Αναλήψεως - Θ. Λειτουργία 09.00 

06.06. Πέμπτη Αγίου Παναγή Παϊσίου Μπασιά - Εσπερινός  18.00 

Τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Παναγή θα τεθεί προς προσκύνηση 

08.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

09.06. Κυριακή ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ της Α΄ Οικ - Θ. Λειτουργία  09.00 

15.06. Σάββατο Ψυχοσάββατο - Θ. Λειτουργία 09.00 

15.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

16.06. Κυριακή ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Θ. Λειτουργία  09.00 

17.06. Δευτέρα Του Αγίου Πνεύματος - Θ. Λειτουργία  09.00 

22.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

23.06. Κυριακή ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - Θ. Λειτουργία  09.00 

29.06. Σάββατο Πέτρου και Παύλου των πρωτοκ. αποστόλων - Θ. Λ. 09.00 

30.06. Κυριακή Β΄Ματθαίου, 12 Αποστόλων - Θ. Λειτουργία  09.00 
        

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο 
                                                           

08.06.  Σάββατο      Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19.00       
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  

Η εορτή της Αναλήψεως   
«Η εορτή της Αναλήψεως αποτελεί γιορτασμό του ανοίγματος του ουρανού 

στους ανθρώπους, του ουρανού ως του νέου και αιώνιου οίκου, του 

ουρανού ως της αληθινής μας πατρίδας. Η αμαρτία χώρισε βίαια τη γη από 

τον ουρανό και μας έκανε γήινους και χοντροκομμένους, προσήλωσε το 

βλέμμα μας σταθερά στο έδαφος και έκανε τη ζωή μας αποκλειστικά 

γεωτροπική. Αμαρτία είναι η προδοσία του ουρανού μέσα στην ψυχή. [….]      
Ο Ιωάννης Χρυσόστομος [….] μιλώντας για τον ουρανό, αναφωνεί: "Τι 

ανάγκη έχω από τον ουρανό, όταν εγώ ο ίδιος θα γίνω ουρανός;" Ας έρθει η 

απάντηση από τους Πατέρες μας που ονόμαζαν την Εκκλησία "επίγειο 

ουρανό". Το ουσιαστικό σημείο αυτών των δύο απαντήσεων είναι το έξης: 

ουρανός είναι το όνομα της αυθεντικής κλήσης μας ως ανθρώπινα 

πλάσματα, ουρανός είναι η τελική αλήθεια για τη γη. Όχι, ο ουρανός δε 

βρίσκεται κάπου στο απώτερο διάστημα πέρα από τους πλανήτες ή σε 

κάποιον άγνωστο γαλαξία. Ουρανός είναι αυτό που μας επιστρέφει ο 

Χριστός, ό,τι χάσαμε με την αμαρτία και την υπερηφάνεια [….] και τώρα 

είναι ανοικτός [….]. Ουρανός είναι το βασίλειο της αιώνιας ζωής, το 

βασίλειο της αλήθειας, της καλοσύνης και της ομορφιάς. Ουρανός είναι 

ολόκληρη η πνευματική μεταμόρφωση της ανθρώπινης ζωής, ουρανός είναι 

η βασιλεία του Θεού, η νίκη πάνω στο θάνατο, ο θρίαμβος της αγάπης και 

της φροντίδας, [….] ο ουρανός διαπερνά τη ζωή μας εδώ και τώρα, η ίδια η 

γη γίνεται μια αντανάκλαση, ένα είδωλο της ουράνιας ομορφιάς. Ποιος 

κατήλθε από τον ουρανό στη γη για να μας επιστρέψει τον ουρανό; Ο Θεός. 

Ποιος ανέβηκε από τη γη στον ουρανό; O άνθρωπος 'Ιησούς. Ο Μέγας 

Αθανάσιος λέει πως "ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός". 

Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να μπορέσουμε εμείς να ανεβούμε στον 

ουρανό! Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα της Αναλήψεως! [….] Αν ο 

Χριστός βρίσκεται στον ουρανό, κι αν Τον πιστεύουμε και Τον αγαπούμε, 

τότε είμαστε κι εμείς μαζί Του, στο δείπνο Του, στη Βασιλεία Του. Αν η 

ανθρωπότητα αναληφθεί μαζί Του, και δεν πέσει, τότε μαζί Του θα ανέβω 

κι εγώ προσκεκλημένος απ’ Αυτόν. [….] Το κάθετι γύρω μας μας τραβά 

προς τα κάτω. Ατενίζω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, το 

Χριστό να τραβά προς τα πάνω "εν φωνή σάλπιγγος", και λέω στον εαυτό 

μου και στον κόσμο: εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον 

άνθρωπο, εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την 

αιωνιότητα». (Από το βιβλίο ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ-Εκδόσεις Ακρίτας του 

Αλεξάνδρου Σμέμαν) 


