ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
A Polletri £ 50. D Potsos £20. Anonymous £220. L Louca £20

Ιερατικώς Προϊστάµενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας
Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG. Tel: 01707 650147
Website: www.12apostles.co.uk, Email: info@12apostles.co.uk, Fax: 01707 647146

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας & Άγιος Βασίλης
Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς έγινε τις Κυριακές 8/12/2013 & 15/12/2013, και
επίσης την Κυριακή 22/12/2013 ο Άγιος Βασίλης µοίρασε δώρα στους µικρούς µας φίλους. Οι
κυρίες ετοίµασαν διάφορα δώρα για το Παζάρι και εφέτος και µαζί µε τα Χριστουγεννιάτικα Κέικ
της κ. Λίζας Λοίζου το ποσό που µαζεύτηκε ανήλθε στις £2465. Θερµά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη και σε όλες τις κυρίες της Αδελφότητάς µας.

TAVLI COMPETITION
On Friday 17th January 2014 at 7pm, we will have at the Church of the Twelve Apostles
a Backgammon Competition. There will be lots of food, drinks and cakes in these rather unique
green belt surroundings. The price for entering the competition is £20. The event is sponsored by
Tony & Xenia Sturt.
Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας.
Οι κυρίες Τέα Bedford και Έλενα Clacher, µέλη της Αδελφότητας, θα προσφέρουν µεσηµεριανό
φαγητό στο χολ της Εκκλησίας µας την Κυριακή 19η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 1-3.30µµ, για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Η τιµή του εισιτηρίου θα είναι £20 µε το ποτό. Παρακαλούµε να συνδράµετε την προσφορά της κ. Τέας και κ. Έλενας. Σας περιµένουµε!!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
01. Βασλειο
06. Θεοφνη, Φωτειν", Ιορδνη,
Φ%τιο, Ουρανα
07. Ιωννη, Πρ)δρο*ο
11. Θεοδ)σιο
12. Τατιαν"
17. Αντ%νιο
18. Αθανσιο, Κ/ριλλο
20. Ευθ/*ιο
21. Αγν", Μξι*ο, Νε)φυτο
22. Τι*)θεο, Αναστσιο
23. Αγαθγγελο
24. Ξ6νη
25. Γρηγ)ριο
26. Ξενοφ%ν
27. Χρυσ)στο*ο
28. Παλλδιο
31. Ευδοξα

Χρ)νια Πολλ
στου εορτζοντε!!

12-12-2013

Φωτογραφίες από την έλευση του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Εκκλησία µας

ÉÅÑÅÓ ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
Εσπεριν ∑αββτου 5.00—6.00 
Θεα Λειτουργα Κυριακ

9.30—12.30

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

Ιανουάριος 2014 / January 2014
Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

1/1/14
3/1/14
5/1/14

Περιτοµή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great
Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων / Great Hours of Holy Theophany
Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόµου και Μἐγας Αγιασµός
Divine Liturgy of John Chrysostom and Great Blessing of Water

9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-1.00

Κυριακή
∆ευτέρα
Τρίτη
Παρασκευή
Σάββατο
∆ευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Σάββατο

5/1/14
6/1/14
7/1/14
17/1/14
18/1/14
20/1/14
21/1/14
22/1/14
25/1/14

Μέγας Εσπερινός των Θεοφανείων / Great Vespers of Holy Theophany
Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασµός / Holy Theophany and Great Blessing of Water
Σύναξις Ιωάννου Προδρόµου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου / St Antony the Great
Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου πατριάρχου Αλεξανδρείας / St Athanasios the Great the patriarch of Alexandria
Ευθυµίου του Μεγάλου / Efthymios the Great
Μαξίµου του Οµολογητού / Maximos the Confessor
Τιµοθέου Αποστόλου και Αναστασίου του Πέρσου / Timothy the Apostle and Anastasios the Persian

5.00-6.00µµ
9.30-1.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-12.00

∆ευτέρα

27/1/14

Ανακοµιδή Λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόµου / Translation of the Relics of John Chrysostom

9.30-11.30

Πέµπτη

30/1/14

Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόµου
Τhe Three Great Hierarchs (St Basil the Great, St John Chrysostom & St Gregory the Theologian)

9.30-11.30

Γρηγορίου του Θεολόγου (Εορτή του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. Γρηγορίου) στην Αρχιεπισκοπή
Gregory the Theologian (Feast of our Archbishop Gregorios) at Archdiocese (No English Liturgy)

Φεβρουάριος 2014 / February 2014
Κυριακή

2/2/14

Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple

9.30-12.30

Πέµπτη

6/2/14

Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού /
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor

9.30-11.30

Αγαπητο ου Αδελφο
ε τον ερχο  τη να α
χρονι 2014 θα θελα να
ευχηθ σε λου σα Καλ
και Ευλογη νη Χρονι, και
ο καινο%ργιο χρνο να ε ναι γε το υγε α και ευτυχ α
και ακροη ρευση.
Θα θελα σε αυτ α
το καινο%ργιο ξεκ νη α να
αφιερσω το περιοδικ α
στον Νο ,γιο τη Εκκλησ α
α τον ,γιο Πορφ%ριο τον
Καυσοκαλυβ τη.
Θλω να ευχαριστσω
την Γερντισσα τη Ιερ
Μον Χρυσοπηγ Κρτη
Καθηγου νη Θεοξνη για
την αποστολ τη Εικνα
του Αγ ου και το νο βιβλ ο
προ τι  του Αγ ου Πορφυρ ου κδοση τη Μον.
Ε κοσι δ%ο χρνια απ
την κο ηση του Γροντο
Πορφυρ ου του Καυσοκαλυβ τη η Ιερ ∑%νοδο του Οικου ενικο% Πατριαρχε ου υπ
τον Οικου ενικ Πατριρχη,
Βαρθολο α ο, αποφσισε την αναγραφ του στο
Αγιολγιο τη Ορθοδξου
Εκκλησ α.
Αν εσα στου Αγ ου
τη Ορθδοξη Εκκλησ α
συγκαταλγεται πλον
%στερα απ απφαση τη
Αγ α και Ιερ ∑υνδου του
Οικου ενικο% Πατριαρχε ο. Η
∑υνοδικ απφαση ορ ζει τι
η ν η του Οσ ου Γροντο Πορφυρ ου του Καυσοκαλυβ τη θα τι ται απ την

Εκκλησ α στι 2 7εκε βρ ου,
η ρα τη κοι σεω του.
Ο γρων Πορφ%ριο
γεννθηκε το 1906 στο χωρι ,γιο Ιωννη τη Ε%βοια. Το κοσ ικ νο  του
ταν Ευγγελο Μπαϊρακτρη. ∑ε ηλικ α 13 χρνων
ετβη στη σκτη τη Αγ α
Τριδο. ∑ε ηλικ α 20 ετν
συναντθηκε ε τον Αρχιεπ σκοπο του ∑ιν Πορφ%ριο, ο
οπο ο τον χειροτνησε πρεσβ%τερο, δ νοντ του και το
νο α ε το οπο ο  ελλε να
γ νει γνωστ.

Τα επ ενα χρνια ο
πατρ Πορφ%ριο εγκαταστθηκε στο οναστρι του Αγ ου Νικολου στην ,νω Βθεια του ση ερινο% 7 ου
Α αρυνθ ων, επ ση στην
Ε%βοια. Το 1940, σε ηλικ α
34 ετν, ετβη στην Αθνα

που διορ στηκε εφη ριο
στην εκκλησ α του Αγ ου
Γερασ ου, στην Πολυκλινικ
Αθηνν. Το 1973 λαβε τη
σ%νταξ του απ τη θση του
εφη ερ ου του Αγ ου Γερασ ου.
Τα τελευτα α χρνια
τη επ γεια ζω του, ο
,γιο Πορφ%ριο ρχισε να
προετοι ζεται για την κο ηση. Επιθυ ο%σε να αποσυρθε στο ,γιον >ρο στα
αγαπη να του Καυσοκαλ%βια, που υστικ και αθρυβα,
πω ζησε, θα παρδιδε την
ψυχ του στο Νυ φ ο τη.
@τσι τον Νο βριο του 1991
ετβη στο παλαι κελ του
στο ,γιο >ρο που και πθανε στι 2 7εκε βρ ου του
διου του.
Απ διφορου
λγου του Γροντα Πορφ%ριου σταχυολογσα ε του
ακλουθου:
-Το σπουδαίο είναι
να πο% ε στην Εκκλησ α.
Να ενωθο% ε ε του συνανθρπου α, ε τι χαρ
και τι λ%πε λων, να ξεχν ε του εαυτο% α.
-Είναι λάθος να προσε%χεται κανε  για τον εαυτ του, για να σωθε ο διο.
Του λλου πρπει να αγαπ ε και να προσευχ αστε
να η χαθε κανε .
∑υνχεια...→

ΚΑΛΗ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ

συν,χεια..

-Σηµασία στην προσευχή έχει όχι η
χρονικ διρκεια, αλλ η νταση. Να
προσε%χεσθε, στω και πντε λεπτ,
αλλ δοσ να στο Θε ε αγπη και
λαχτρα.
-Ο Χριστός είναι η Εκκλησία και η
Εκκλησ α ε ναι ο Χριστ, που α
χει προσλβει λου στον Εαυτ
Του.
-Όταν αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς
συγχρνω λου του ανθρπου,
χωρ  να ρωτ αν οι νθρωποι ε ναι
ξιοι τη αγπη  ακ η αν την αποδεχθο%ν  την απορρ ψουν.
-Ο µελαγχολικός περιστρέφεται κι
ασχολε ται ε τον εαυτ του και νο. Ο α αρτωλ, που ετανοε κι
εξο ολογε ται, βγα νει απ τον εαυτ

του. Αυτ το εγλο χει η π στη α:
τον εξο ολγο, τον πνευ ατικ. @τσι
και το πει στο Γροντα, κι λαβε τη
συγχρηση, η γυρν π σω.
-Ευχαριστώ τον Θεό, που µου έδωσε
πολλ αρρστιε. Πολλ φορ του
λω: Χριστ ου, η αγπη ∑ου δεν
χει ρια! Το π ζω ε ναι να θα% α.
Μσα στι λλε ου αρρστιε χω
και καρκ νο στην υπφυση. 7η ιουργθηκε γκο που εγαλνει και πιζει το οπτικ νε%ρο. Γι’ αυτ τρα πια
δεν βλπω. Πονω φοβερ. Προσε%χο αι,  ω, σηκνοντα το ∑ταυρ
του Χριστο% ε υπο ον.
-Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι,
σου στλνει κτι που δεν το περι νει… αρκε να Τον πιστε%ει και να
Τον αγαπ.

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να εκ βριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Τη Εα-Ισαβ λλα κρη του Michael και τη
Μελσσα Griffin, ε αναδχου την Νατσα
Regan και τον Kevin Regan.
2. Τη Κοραλα-Saffia κρη του Kevin και τη ∑αργδα-Miriam Holmes, ε αναδχου την Ευγενα
Wilson και τον Andrew Wilson.
3. Του Αλ ξανδρου-Ιωννη γιου του William και τη
Ανδριννα De Camborne Lucy, ε ανδοχο τον
Αντ%νιο Αντωνιδη.
4. Του Ηλα γιου του Αντωνου και τη Sarah Ιωννου,
ε ανδοχο τον 'η(τριο ∑ιφονι.
5. Τη Αλκη-Μαρα κρη του Μριου και τη Svetlana Βρυωνδη, ε αναδχου τον Alexei Miniukovich και την +νθια Βρυωνδη.
6. Του Ανδρ ου γιου του Catalin και τη Simona
Danila (Ρουνοι Ορθδοξη), ε αναδχου τον
Florin Casineanu και την Alina Casineanu.
7. Του Κωνσταντνου-Χριστοφρου γιου του ∑ουΙσωνα και τη Αναστασα Νικολα1δη, ε αναδχου την Αντωνα 'ηοσθ νου και την Αντιγνη
Moss.

Ευχ! αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ%τιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον

να εκ βριο γινε στην
Εκκλησα α ο Γ* ο: 1. Του ΛουκΝελου Taylor ετ τη Κλαρη Φαντδου.
Ευχ! αστε να ζ σουν οι Νε!νυ φοι!

ΚΗΕΙΕ∑: Τον (να 'εκ βριο εψλλει η
εξδιο Ακολουθα των αειν(στων Φλωρεντα Παναγι%του και Παναγι%τη-Προδρου
Χρστου. Αιωνα του η ν η!

Φωτογραφίες µε τον Άγιο Βασίλη και το φαγητό των Ηλικιωµένων

Οι κυρίες της αδελφότητας µε την
Οικοδέσποινα κ. Λίζα Λοίζου

We had the privilege and great blessing to have a relic of
The Holy, Precious and Life-Creating Cross to be brought to our
church of the Twelve Apostles in Brookmans Park, Herts on Thursday 12th December 2013 during the feast of St Spyridon of
Trimithoundos in Cyprus with the blessing of His Beatitude Patriarch Theophilos III of the Holy City of Jerusalem and our
Archbishop of Thyateira and Great Britain His Eminence
Gregorios. We sincerely thank them both for allowing us this great
honour and blessing to stand before the Holy Cross of our Lord,
unworthy though we are to do so. For me, it was a humbling experience since I have never been to the Holy Places in Palestine and
Israel to see first hand the places where our Lord Jesus Christ was
born, grew up, was baptised, where He preached, places He visited,
where He was sentenced to death, suffered through whipping/
flagellation, crucified, buried, resurrected and ascended to the right
hand of the majesty of God the Father. This event was truly a historic and unique moment in the life our church community and this
Biblical Eparchy of Thyateira and Great Britain! I shall write about
the history of how the Holy Cross of our Lord came to be created
according to the Holy Tradition of the Orthodox Christian Faith.
Persons and things have their history and why not also
their pre-history. The Holy Cross has its history and pre-history,
which our Mother Church honours on the feast of the Universal
Exaltation of the Precious and Life-Creating Cross on 14 September. Let us stand here with this on our article.
In the western part of Jerusalem, outside the walls and
within a beautiful forestry valley, is found the Monastery of the
Precious Cross. The Greek blue and white flag waves on its bell
tower, a little further down from Israel’s government building (The
Knesset)! At this place, according to tradition, was planted the
wood of the Cross, the conviction of Jesus. Let us follow all of the
matter:
Lot, the nephew of Abraham, after the destruction of
Sodom, hid in a cave together with his two daughters. There, his
daughters got him drunk “and slept with them” (Genesis 19:34).
According to one Syrian tradition, Lot confessed his sin to the
patriarch Abraham and pleaded with him to pray to God to forgive
him. Despite all this, every day he did not cease to plead to God.
One day, an angel appeared to Lot and gave him three
staffs (others say that the three angels/Holy Trinity left these staffs
with Abraham when they visited him at Mamre – see Genesis 18)
made from three different kinds of trees: Cedar, pine and cypress.
He was commanded to plant them and to bring everyday water
from the Jordan River to water them. The angel said to Lot, that if
they bud it would mean that God has accepted his repentance; otherwise he said that Lot will be damned forever. Lot being full of
joy did what the angel told him.
But as he was returning from the Jordan with the water,
he encountered the devil, who became jealous of his repentance,
was disguised as a poor man and asked him for a drink. A little
further on he met a second and third person, until the water ran out.
This happened enough times and Lot started to become desperate,
because the three staffs started to wither.
Then an angel of the Lord appeared a second time and
informed him that the staffs budded and are growing without water.
Therefore, he was convinced that God accepted his repentance!
Today at the Monastery they show the place below a

Holy Altar, where Lot planted the three-type wood from cedar, pine
and cypress.
When King Solomon saw this peculiar tree he commanded that they cut it down, to use it for the construction of the
Temple. But, according to the tradition, it could not be put to any
use, because sometimes it would shrink and other times it would
grow. Therefore, they called it an accursed wood and remained for
years unused.
Later, this wood, with orders from the High Priest
Caiaphas, the unlawful Jews used to create the Cross of Jesus. The
reason for this being due to its expanding and contracting would
have made more terrible the martyrdom of the Nazarene! Therefore, from a cursed wood, it became a wood of blessing…
From that time, we do not only venerate and honour the
Wood of the Cross, but we worship it, we carry it in processions/
litanies, we kiss it…It became for all of us “the tree of life”, the
“thrice-blessed and all-honourable wood”, the “trophy” and the
“weapon” against the demons. This All-Holy Cross of Christ, the
Bodiless Powers of Heaven “invisibly” surround and all we the
faithful take refuge to It, because it constitutes as “the protection
of the inhabited world” and “the Church’s glory”.
For this reason, the queen mother St Helen searched for
it in 325 A.D. in Jerusalem, where it remained “hidden” in the
bowels of the earth.
For this reason, the Patriarch of Jerusalem called
Makarios continued to raise it on the pulpit of the Temple and looking at It, the Christians praying would repeatedly say “Lord, have
mercy” (in Greek, “Kyrie, eleison”). This is what we also say on
the day of The Exaltation of the Holy Cross (feast 14 September)…
For this reason, until this day we make the sign of the Cross on our
bodies and with it perform the Mysteries (Sacraments) and brighten
our Temples (Churches).
The Cross of Christ constitutes for us all the
“heavenward ladder”, the ladder, in other words, that leads us
from earth to heaven and makes us co-dwellers with the angels…
we remain faithful and loyal to It!
On the 5th and 6th of January, the Orthodox Christian
priests in every Orthodox Christian community around the world,
including our church, shall use the Blessing Cross on the Holy
Altar to bless the waters in imitation to Christ who blessed the
waters of the Jordan and all creation by stepping into the River
Jordan. The miracle that occurs is that the Holy Water does not
form mould as in normal circumstances with water when left for a
few days but lasts for many years by being sanctified by the Orthodox Christian priests. For example, my mother has Holy Water that
was blessed by the late Archimandrite Leontios Aristotelous of St
John the Baptist’s Church in Wightman Road, London N8 (died in
2001) and it is crystal clear without any impurities – we are talking
at least 12 years ago and I know that it is older than that! That is the
miracle of the sign of the Holy Cross whether with the original
Holy Cross or the Blessing Cross of the priest!
Let us go to our churches and be sanctified by the Holy
Water blessed with the Holy Cross of our Lord Jesus Christ and
have our homes blessed by our parish priests for the sanctification
of our families and homes and inviting Christ to enter ourselves
and our homes. Amen.

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης
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