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 Ταπεινά Σας παρακαλούμε ε  
 να ενισχύσετε οικονομικά  ά        
        την εκκλησία ΜΑΣ.      .    

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 2 2 

 

  

        
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 

Email : wuppertal@orthodoxie.net  

Ταπεινά Σας παρακαλούμε 
να ενισχύσετε οικονομικά 

την εκκλησία ΜΑΣ. 

http://www.orthodoxie-wuppertal.de/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
  

02.06. Πέμπτη Της Αναλήψεως - Θ. Λειτουργία 09.00 

04.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

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

06.06. Δευτέρα Αγίου Παναγή Παϊσίου Μπασιά – βραδινή Θ. Λειτ. 18.00 

Τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Παναγή θα τεθεί προς προσκύνηση 

11.06. Σάββατο Ψυχοσάββατο - Θ. Λειτουργία 09.00 

11.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

12.06. Κυριακή ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - Θ. Λειτουργία  09.00 

13.06. Δευτέρα Του Αγίου Πνεύματος - Θ. Λειτουργία  09.00 

18.06. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

19.06. Κυριακή Α΄Ματθαίου ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - Θ. Λειτ.  09.00 

26.06. Κυριακή Β΄Ματθαίου - Θ. Λειτουργία  09.00 
      

Όσιος Παναγής Μπασιάς (Παΐσιος)    
Ο Όσιος Παναγής ο Μπασιάς γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλληνίας, το 

1801 μ.Χ., και ήταν γιός ευσεβών και επιφανών γονέων, του Μιχαήλ Τυπάλδου 

– Μπασιά και της Ρεγγίνας Δελλαπόρτα. Έμαθε Ιταλικά, Γαλλικά, Λατινικά 

και καταρτίσθηκε στη φιλοσοφία και τη θεολογία. Μικρός ακόμα χειροθετείται 

αναγνώστης και στην αρχή της σταδιοδρομίας του διορίζεται 

γραμματοδιδάσκαλος και εξασκεί το λειτούργημα του διδασκάλου, αλλά 

εμπνεόμενος από τα ριζοσπαστικά κηρύγματα του Κοσμά Φλαμιάτου και 

Ευσεβίου Πανά, εκκλησιαστικών αναστημάτων της εποχής, οι οποίοι 

υπεράσπιζαν ότι οι Άγγλοι (κυρίαρχοι της Επτανήσου) προστάτες, ουσιαστικά 

τύραννοι, επιβουλεύονται το ορθόδοξο φρόνημα των κατοίκων, αφήνει το 

δημόσιο σχολείο και παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον συνεχίζοντας την 

αποστολή του. 

Σε ηλικία 20 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του, έχοντας έμφυτη κλίση και 

επηρεαζόμενος από την προσωπικότητα του πολιούχου μεγάλου ασκητού 

Αγίου Γερασίμου και του γείτονός του, επίσης μεγάλου ασκητού Αγίου 

Ανθίμου, εγκαταλείπει τα πάντα και φθάνει στο «Ξηροσκόπελο», μικρό νησάκι 

στην κάτω Λειβαθώ Βλαχερνών και τόπο εξορίας κληρικών από του Άγγλους. 

Εξόριστος τις ημέρες εκείνες ήταν και ο περίφημος Ζακύνθιος κληρικός 

Νικόλαος Καντούνης. Δεν έμεινε όμως πολύ διάστημα καμφθείς από τις 

ικεσίες της χήρας μητέρας του και της απροστάτευτης αδελφής του. Επιστρέφει 

λοιπόν μοναχός στον κόσμο, αλλά ολόκληρη η ζωή του αποδεικνύεται συνεχής 

ασκητικός αγώνας και συνεπής επαγρύπνηση των μοναχικών ιδεών και 

αποφάσεών του. 

Το 1836 μ.Χ. χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος, με το όνομα Παΐσιος, 

υπό του Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας Παρθενίου Μακρή. Δεν επεζήτησε 

εφημαριακή θέση. Συνήθως λειτουργούσε στο εξωκκλήσι του Αγίου 

Σπυρίδωνος στον Πλατύ Γιαλό, όπου συνέρρεε πλήθος πιστών, για να 

λειτουργηθεί και να ακούσει τα θερμά κηρύγματά του. Υπήρξε η 

προσωποποίηση της ελεημοσύνης και θερμός συμπαραστάτης των αδυνάτων. 

Έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της προφητείας και «προΰλεγε τὰ μέλλοντα 

συμβαίνειν εἰς πρόσωπα, οἰκογενείας καὶ γενικώτερον τῆς κοινωνίας», όπως 

γράφεται στην εισήγηση της Αγιοκατάταξης του. 

Στις 21 Μαΐου 1864 μ.Χ., γεύεται τη χαρά της Ενώσεως της Επτανήσου με τη 

Μητέρα Ελλάδα, για την οποία εργάσθηκε με τον δικό του αντιστασιακό τρόπο 

πλησίον των ηρώων ριζοσπαστών, διατηρώντας και καλλιεργώντας την 

Ορθόδοξη Παράδοση, σε τόσο δύσκολες πολιτικές και κοινωνικές περιόδους. 

Λόγω της διαδοθείσης φήμης από τα πολλά θαύματα, αποφεύγοντας το φοβερό 

ύφαλο της πνευματικής ζωής, τον επάρατο εγωισμό, καταφεύγει στη γνωστή 

μέθοδο μεγάλων Ασκητών να προσποιείται τον τρελό, και έτσι 

συγκαταριθμείται στη χορεία των Δια Χριστόν σαλών Αγίων. 

Για πέντε έτη ταλαιπωρείται κλινήρης. Και ασθενής συνεχίζει να ευλογεί, να 

ειρηνεύει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει τους Χριστιανούς, οι οποίοι 

νυχθημερόν τον επισκέπτονται. Εκεί δέχεται την επίσκεψη του νέου 

Αρχιεπισκόπου Γερμανού Καλλιγά, στον οποίο προλέγει την ανάρρησή του 

στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών. 

Ο Όσιος Παναγής κοιμήθηκε το 1888 μ.Χ., και η ανακομιδή των Ιερών 

Λειψάνων του Οσίου έγινε στις 6 Ιουνίου 1976 μ.Χ. και η Αγιοκατάταξη του 

έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια Πατριαρχικής και Συνοδικής 

Αποφάσεως την 4η Φεβρουαρίου 1986 μ.Χ. 
 
 

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 

 


