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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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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 

Email : wuppertal@orthodoxie.net  

Ταπεινά Σας παρακαλούμε 
να ενισχύσετε οικονομικά 

την εκκλησία ΜΑΣ. 

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


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
  

03.09. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

04.09. Κυριακή ΙΒ΄Ματθαίου - Θ. Λειτουργία  09.00 

08.09. Πέμπτη Το Γενέθλιον της Θεοτόκου - Θ. Λειτουργία  09.00 

11.09. Κυριακή ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ - Θεία Λειτουργία 09.00 

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

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

17.09. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

18.09. Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ - Θεία Λειτουργία 09.00 

22.09. Πέμπτη Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 18.00 

24.09. Σάββατο Εσπερινός 18.00 

25.09. Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία 09.00 

26.09. Δευτέρα Η μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου - Θεία Λειτ. 09.00 
      

 Η Μετάσταση του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου  

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας. 

Ἦταν υἱὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τῆς Σαλώμης, θυγατέρας τοῦ μνήστορος τῆς 

Θεοτόκου Ἰωσήφ, γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θεωρεῖται ὡς 

θεῖος τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννου. Ἡ Σαλώμη ὑπῆρξε καὶ μία ἀπὸ τὶς Μυροφόρες 

γυναῖκες. Ὁ Ἰωάννης, μαζὶ μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ἰάκωβο ἦταν 

ψαράδες στὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας ἢ και θάλασσα τῆς Τιβεριάδος. 
 
Αὐτοί ἦταν καὶ συνέταιροι μὲ τοὺς δύο συγχωριανούς τους καὶ αὐταδέλφους, 

Πέτρο καὶ Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἀρχικὰ μαθητὲς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ 

Βαπτιστοῦ, ποὺ κήρυττε τὴ μετάνοια καὶ βάπτιζε συμβολικὰ τοὺς ἀνθρώπους 

στὸν Ἰορδάνη ποταμό.  

Ὅταν δὲ ὁ Χριστός μας πήγε στον ἰορδάνη πόταμο, για τὴ βάπτισή Του, ὁ 

Πρόδρομος τὸν ὑπέδειξε στοὺς μαθητές του Ἀνδρέα καὶ Ἰωάννη, ποὺ ἐκείνη 

τὴν ὥρα συζητοῦσαν μαζί του, ὡς τὸν προσδοκώμενο Μεσσία, λέγοντας: «Ἴδε 

ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. 1,29).  
 
Ἀπὸ τὴν ὥρα ἐκείνη, ὁ Ἰωάννης ἀκολούθησε και οὐδέποτε ἀποχωρίσθηκε ἀπὸ 

τὸν ἀγαπημένο του Διδάσκαλο καθόλη τὴ ζωή του. Γιὰ τὴ μεγάλη του λοιπὸν 

ἀρετὴ καὶ τὴν ψυχική του καθαρότητα, ἐντάχθηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, μαζὶ μὲ τὸν 

ἀδελφό του Ἰάκωβο καὶ τὸν Πέτρο, στὸν στενώτερο κύκλο τῶν μαθητῶν Του. 

Διακρίθηκε λοιπὸν ὁ Ἰωάννης γιὰ τὴ φλογερὴ ἀγάπη καὶ ὁλόψυχη ἀφοσίωση 

πρὸς τὸν Χριστό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τόσο ἀγαπήθηκε ἀπ᾽ Αὐτόν, ὥστε ἔγινε ὁ 

κατεξοχὴν ἠγαπημένος μαθητής Του. Αὐτὸς ἀνέπεσε στὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ 

κατὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, αὐτὸς μόνος μὲ τὴ Θεοτόκο παρέμεινε ἄφοβος στὸ 

σταυρικό Του Πάθος, γι᾽ αὐτὸ καὶ κατέστη ἀπὸ τὸν Κύριο ἀδελφός Του καὶ 

υἱὸς τῆς Παναγίας Μητρός του: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου... (Ἰωάννη), ἴδε ἡ μήτηρ 

σου». 
 
Καί, μετὰ τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ἀνάληψη στοὺς οὐρανοὺς τοῦ Κυρίου καὶ τὴν 

κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Πεντηκοστή, περιῆλθε ὁ Ἰωάννης, 

πλεῖστα ὅσα μέρη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ κόπους καὶ θλίψεις καὶ διωγμούς, 

κηρύσσοντας τὸ Εὐαγγέλιο τῆς οὐράνιας βασιλείας καὶ θαυματουργώντας, 

μέχρι τὴν ἐξορία του μαζὶ μὲ τὸν μαθητή του Πρόχορο στὴ νῆσο Πάτμο. 
 
Μὰ καὶ τοῦτο ὑπῆρξε Θεοῦ οἰκονομία, γιατὶ κι ἐκεῖ ὁ Θεολόγος μὲ τὸ 

θεόπνευστο κήρυγμα, τὴν ἁγία βιοτή του καὶ τὰ πολλὰ καὶ ἐξαίσια θαύματα, 

ποὺ τέλεσε, ὁδήγησε στὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πλείστους ὅσους 

κατοίκους τοῦ νησιοῦ. Κάποια Κυριακή, ἐνῶ προσευχόταν σ᾽ ἕνα σπήλαιο 

στὴν Πάτμο, ὁ βράχος ἐπάνω του σχίσθηκε στὰ τρία καὶ ἐμφανίσθηκε μέσα σὲ 

ὑπέρλαμπρο φῶς ὁ Χριστὸς καὶ ἀνάμεσα σὲ ἑπτὰ λυχνίες, καὶ φώτισε τὸν 

ἀγαπημένο Του μαθητὴ νὰ συγγράψει τὸ συγκλονιστικὸ βιβλίο τῆς 

Ἀποκαλύψεως. Τὸ ἔτος 98, ὁ αὐτοκράτορας Τραϊανὸς ἀνακάλεσε μὲ διάταγμά 

του τὸν Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Πάτμο στὴν Ἔφεσο, ὅπου συνέγραψε, ὑπαγορεύοντας 

στὸν μαθητή του Πρόχορο, τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του, καὶ ποὺ εἶναι 

τὸ τελευταῖο χρονολογικὰ βιβλίο ποὺ γράφηκε τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
 
Ο ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν 56 ἐτῶν, ὅταν ἀναχώρησε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, 9 

χρόνια κήρυττε στὴν Ἔφεσο, 15 χρόνια στὴν Πάτμο καὶ 26 καὶ πάλι στὴν 

Ἔφεσο, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ σὲ ἡλικία σχεδὸν 106 ἐτῶν. Εἶναι δὲ ὁ 

μόνος ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, ποὺ δὲν τελειώθηκε μαρτυρικά, ἂν καὶ ὑπέμεινε 

στὴ ζωή του πολλὲς θλίψεις καὶ δοκιμασίες. 
 
Η Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μετάστασή του στοὺς οὐρανούς. Τί σημαίνει 

ὅμως μετάσταση; Σημαίνει ὅτι ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ ἴδιος 

ὁ Χριστὸς ἀλλὰ καὶ ἡ Παναγία μας, ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν καὶ ἀναλήφθηκε μὲ 

τὸ σῶμα στοὺς οὐρανούς! 
 

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 17.00 – 19.00  


