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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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Απολυτίκιο της Υπαπαντής  
Χαίρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· 

εκ σου γαρ ανέτειλεν ό Ήλιος της δικαιοσύνης, 

Χριστός ό Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. 

Εύφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, 

δεξάμενος εν άγκάλαις τον έλευθερωτήν των ψυχών ημών,  

χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.   

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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
     
02.02. Κυριακή Η Υπαπαντή του Κυρίου – Αρχιερατική 09.00 

Θεία Λειτουργία με τον Θεοφ. Επίσκοπο Αριανζού κ. Βαρθολομαίο 

08.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

09.02. Κυριακή ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - Θ. Λειτουργία   09.00 

10.02. Δευτέρα Αγίου Χαραλάμπους - Θ. Λειτουργία  09.00 

15.02. Σάββατο Αγίου Ανθίμου εν Χίω - Θεία Λειτουργία 09.00 

Ανάμνηση Υποδοχής  - Ιερού Λειψάνου Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη 

(πριν από 7 χρόνια) στην εκκλησία μας 

15.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

16.02. Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - Θ. Λειτουργία   09.00 

20.02. Πέμπτη Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 

Στη συνέχεια  

  Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα : 

20.02. Πέμπτη     «Το άνοιγμα της καρδιάς ή σκληρές ιστορίες αγάπης» 18.45 
 

     Ομιλήτρια : Μοναχή Ανδρέα από την  

        Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, ΄Αστεν Ολλανδίας 

22.02. Σάββατο Ψυχοσάββατο - Θ. Λειτουργία 09.00 

22.02. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

23.02. Κυριακή ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ - Θ. Λειτουργία 09.00 
  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο                                                               

22.02   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 Υπαπαντή του Κυρίου 

 

Σαράντα μέρες μετά τη Γέννηση του Χριστού, στις 2 Φεβρουαρίου 

γιορτάζουμε την υποδοχή (υπαπαντή) που έκανε ο γέροντας Συμεών ο 

Θεοδόχος στο Θείο Βρέφος στον Ναό του Σολομώντα. 

Όπως και σήμερα έχουμε τον σαραντισμό, έτσι κάπως γινόταν και εκείνα τα 

χρόνια. Έπρεπε δηλαδή οι γονείς να φέρουν το παιδί στα Ιεροσόλυμα, στον 

Ναό. Μαζί πρόσφεραν σαν θυσία ένα ζευγάρι τρυγονιών ή δύο μικρά 

περιστέρια, πάντα σύμφωνα με τον Νόμο του Κυρίου. 

Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν τότε ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Συμεών. Ήταν 

πιστός και ευλαβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το 

Άγιο Πνεύμα. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πέθαινε 

προτού δει τον Μεσσία (το Χριστό). Κι εκείνος περίμενε, περισσότερο από 

διακόσια χρόνια! Τότε του υπέδειξε το Άγιο Πνεύμα να πάει στον Ναό. Μόλις 

οι γονείς έφεραν εκεί το Παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι’ αυτό τα έθιμα του 

Νόμου, το πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: 

«Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει, γιατί τα μάτια μου 

είδαν το Σωτήρα, που ετοίμασες για όλους τους λαούς, το Φως που θα φωτίσει 

όλα τα έθνη…» 

Ο Ιωσήφ και η Μητέρα του Ιησού θαύμασαν για όσα λέγονταν γι’ Αυτόν. Ο 

άγιος Συμεών τους ευλόγησε και είπε προφητικά στη Μαριάμ, τη Μητέρα Του: 

«Αυτός θα γίνει αιτία να σωθούν πολλοί· πολλοί πάλι δεν θα τον πιστέψουν και 

θα καταστραφούν… Όσο για σένα, ο πόνος που έχεις να περάσεις για το παιδί 

σου, σαν δίκοπο μαχαίρι θα σου τρυπήσει την καρδιά». 

Ο Θεός ήταν εκείνη την ώρα στο Ναό του Σολομώντα κι όμως κανείς άλλος 

δεν πήρε είδηση ούτε μαζεύτηκε κόσμος (γιατί ο Θεός δεν προσφέρει θέαμα ή 

εντυπωσιακά ακούσματα, π.χ. μ’ ένα ξεχωριστό θαύμα, αλλά ζητάει κάτι 

βαθύτερο: την καρδιά μας, την αγάπη μας). 

Εκεί ήταν μόνο μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα, που την έλεγαν Άννα. Είχε 

δώσει όλη την καρδιά της στον Θεό κι είχε αφιερώσει όλη τη ζωή της σ’ 

Αυτόν. Είχε ζήσει εφτά χρόνια με τον άνδρα της στο γάμο και τώρα, 84 χρονών 

χήρα, δεν έφευγε από τον Ναό, αλλά νύχτα και μέρα λάτρευε το Θεό με 

νηστείες και προσευχές. Αυτή μόνο παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα . 


