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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 
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Απολυτίκιο των Αγίων Κωνστανττίνου και Ελένης   

«Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος,  

και ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν Βασιλεύσιν 

Απόστολος σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο· ήν 

περίσωζε διά παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε».    

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 ΜΑΪΟΥ 
  

01.05. Κυριακή ΤΟΥ ΘΩΜΑ - Θ. Λειτουργία  09.00 

07.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

08.05. Κυριακή ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ - Θ. Λειτουργία  09.00 

13.05. Παρασκευή Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 

15.05. Κυριακή ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ - Θ. Λειτουργία  09.00 

21.05. Σάββατο Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - Θ. Λειτουργία 09.00 

21.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

22.05. Κυριακή ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ  - Θ. Λειτουργία  09.00 

23.05. Δευτέρα Αγ. Ευμενίου Σαριδάκη – ο νεός μας Αγιος  - Θ. Λειτ. 09.00 

28.05. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

29.05. Κυριακή ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ - Θ. Λειτουργία  09.00 
           

Βίος των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης  

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 274 μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο 

Κωνστάντιος ο Α’ ο Χλωρός και μητέρα του η Ελένη από το Δρέπανο της 

Βιθυνίας. Ο Κωνσταντίνος σε ηλικία 18 ετών έγινε στρατιωτικός και χάρη στην 

ανδρεία του, προάχθηκε γρήγορα στα ανώτατα αξιώματα του στρατού. 

Ο Κύριος θέλοντας να τον βοηθήσει στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και 

του Λικίνιου, στη συνέχεια σχημάτισε στον ουρανό το σημείο του Σταυρού με 

την επιγραφή «Έν τούτω Νίκα», προσφέροντάς του ένα ισχυρότατο όπλο για 

να κατατροπώσει τους εχθρούς του. Με το χριστιανικό σταυροειδές λάβαρο με 

το ελληνικό μονόγραμμα «Έν τούτω νίκα», τελικά νίκησε τα στρατεύματα του 

Μαξεντίου και έπειτα του Λικινίου. 

Επίσης, ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που ευνόησε την Εκκλησία, μετά από 

τρεις αιώνες ανελέητου διωγμού. Μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους του 

στο αρχαίο βυζάντιο, και εκεί έκτισε την βασίλισσα των πόλεων, την 

Κωνσταντινούπολη. 

Λίγο πριν πεθάνει, ο Κωνσταντίνος αξιώθηκε και του Αγίου Βαπτίσματος, και 

αμέσως μετά είπε: «Νυν αληθει λογω μακαριον οιδ’ εμαυτον, νυν της 

αθανατου ζωης πεφαναι αξιον, νυν του θειου μετειληφεναι φωτος πεπιστευκα». 

Τώρα, δηλαδή, σύμφωνα με το λόγο της αληθείας, ξέρω ότι είμαι μακάριος, 

τώρα έχω γίνει άξιος της αθανάτου ζωής, τώρα έχω πιστέψει πως έλαβα το θείο 

φως. Εκοιμήθη σε ηλικία 63 ετών, την 21 Μαΐου 327. Η Ιστορία ονόμασε τον 

Κωνσταντίνο Μέγα και η Εκκλησία τον ανεκήρυξε Άγιο και Ισαπόστολο. 

Ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε πολύ και για τα ιερά σεβάσματα των 

χριστιανών, για το λόγο αυτό απέστειλε στα Ιεροσόλυμα την μητέρα του, για 

να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Μετά την εύρεσή του, η Αγία Ελένη, αφού 

διχοτόμησε τις κεραίες του δημιούργησε δύο Σταυρούς εκ των οποίων τον ένα 

μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. 

Η Αγία Ελένη ήταν αυτή η οποία έδωσε στον Μ. Κωνσταντίνο την πρέπουσα 

διαπαιδαγώγηση. Άλλωστε, και ο ίδιος την τίμησε, όταν στην μεγάλη πλατεία 

της Κωνσταντινούπολης έκτισε δύο στήλες, μία δική του και μία της Αγίας 

Ελένης, που έφερε την επιγραφή: «Είς Άγιος είς Κύριος Ιησούς Χριστός, είς 

δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν». Η Αγία Ελένη βοήθησε να χτιστούν οι πρώτοι 

μεγάλοι ιεροί ναοί της Χριστιανοσύνης. Εκοιμήθη ειρηνικά το 327 μ.Χ. σε 

ηλικία 83 ετών. 
 
 
 
 

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 

 


