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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 

 

      
 

 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ    2 0 1 9     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΟI ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ  

 ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ  
 

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

01.09. Κυριακή ΙΑ΄Ματθαίου - Θ. Λειτουργία  09.00 

08.09. Κυριακή ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ - Θεία Λειτουργία 09.00 

14.09. Σάββατο ΎΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Θ. Λειτ. 09.00 

15.09. Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ - Θεία Λειτουργία 09.00 

16.09. Δευτέρα Αγ. Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας, Αγάπης - Θ. Λειτ. 18.00 

22.09. Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

24.09. Τρίτη Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 

Στη συνέχεια  

  Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα : 

24.09. Τρίτη                   «Πάτερ ημών» 18.45 
 

     Ομιλήτρια : Μοναχή Ανδρέα από την  

        Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, ΄Αστεν Ολλανδίας 

28.09. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

29.09. Κυριακή Β΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 
    

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   
28.09.   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      

Ο σταυρός ο δικός μας και ο Σταυρός του Χριστού… 
 

“Εἶπεν ὁ Κύριος ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 

ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

 

Ενα απόσπασμα από τους λόγους του αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ: 

 

“Τι σημαίνει “τον σταυρόν αυτού”; 

Γιατί αυτός ο σταυρός αυτού, δηλ. ο ορισμένος για κάθε άνθρωπο, τίθεται 

παράλληλα με τον σταυρό του Χριστού; 

Ο σταυρός μας: λύπες και παθήματα της επίγειας ζωής, που για κάθε 

άνθρωπο είναι δικά του. 

Ο σταυρός μας: η νηστεία, η αγρυπνία και οι άλλες ευσεβείς ασκήσεις με 

τις οποίες ταπεινώνεται η σάρκα και υποτάσσεται στο πνεύμα. Αυτές οι 

ασκήσεις πρέπει για τον καθένα να είναι ανάλογες με τις δυνάμεις του και 

γι’ αυτό για τον καθένα είναι δικές του.  

Ο σταυρός μας: οι αμαρτωλές μας κλίσεις ή τα πάθη μας, που για κάθε 

άνθρωπο είναι δικά του. Με μερικά από αυτά γεννιόμαστε, με άλλα 

μολυνόμεθα στον δρόμο της ζωής. Σταυρός του Χριστού είναι η 

διδασκαλία του Χριστού. 

Μάταιος και ανώφελος είναι ο σταυρός μας, έστω και αν είναι βαρύς, 

αν δεν μεταβληθή σε Σταυρό του Χριστού με το να ακολουθούμε τον 

Χριστό. 
 

Ο Σταυρός του, για τον μαθητή του Χριστού, είναι Σταυρός του Χριστού. 

Γι’ αυτό ο μαθητής του Χριστού είναι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Χριστός 

άγρυπνα τον παρακολουθεί, ότι ο Χριστός του στέλνει τις θλίψεις σαν 

απαραίτητη και αναπόφευκτη προϋπόθεσι της χριστιανικής ιδιότητος, ότι 

καμμιά θλίψις δεν θα τον πλησιάζη, αν δεν σταλή από τον Χριστό, ότι με 

τις θλίψεις ο Χριστιανός γίνεται του Χριστού, συμμέτοχος του κλήρου Του 

στη γη και χάρις σ’ αυτό στον ουρανό! 

Ο σταυρός του, για τον μαθητή του Χριστού, γίνεται σταυρός του Χριστού. 

Γι’ αυτό ο αληθινός μαθητής του Χριστού θεωρεί ως μοναδικό σκοπό της 

ζωής του την εκπλήρωσι των εντολών του Χριστού. Αυτές οι αγιώτατες 

εντολές γι’ αυτόν είναι σταυρός, στον οποίον αυτός συνεχώς  ανασταυρώνει 

τον παλαιόν άνθρωπο συν τοις παθήμασιν αυτού και ταις επιθυμίαις.  

Γίνεται λοιπόν φανερό γιατί, για να πάρωμε τον σταυρό μας, χρειάζεται 

προκαταβολικά να απαρνηθούμε τον εαυτό μας ακόμη και μέχρι σημείου 

να χάσωμε την «ψυχή» μας. 

Τόσο πολύ και τόσο γερά εζυμώθη η αμαρτία με την πεσούσα φύσι μας, 

ώστε ο Λόγος του Θεού δεν παύει να την ονομάζη «ψυχή» του πεπτωκότος 

ανθρώπου”. 
 

https://momyof6.wordpress.com/2017/03/20/%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85/

