ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
C&S Georgiou £370. C Toouli £60. T Nadiotis £200. D Potsos £15

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
TAVLI COMPETITION
Μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισµός στο Τάβλι την Παρασκευή 17/1/2014. Αρκετοί οι διαγωνιζόµενοι.
Νικητής ο Γιώργος Ζωδιάτης και δεύτερος ο Κώστας Μαλέκος. Το ποσό ανήλθε στις £840. Ευχαριστούµε όλους που πήραν µέρος. Ευχαριστούµε την κ. Ξένια και τον κ. Tony Sturt για την κάλυψη των εξόδων και την προσφορά του φαγητού. Ευχαριστίες και στους υπεύθυνους της βραδιάς κ.
Μαστρίδη, κ. Μιχαήλ, κ. Λαζούρα και κ. Προδρόµου.

Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας.
Επίσης το φαγητό που προσέφεραν οι κυρίες Τέα Bedford και Έλενα Clacher, µέλη της Αδελφότητας, την Κυριακή 19/1/2014 για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας, σηµείωσε αρκετή επιτυχία. Το ποσό ανήλθε στις £1200. Ευχαριστούµε όλους που πήραν µέρος, τις κυρίες Τέα και Έλενα
όλες τις κυρίες της Αδελφότητας µε την Πρόεδρο κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη.

LADIES LUNCH
Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch για εφέτος θα γίνει το Σάββατο 1/3/2014 στο Tilbury Hall (United Reformed
Church), Darkes Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00.
Τιµή εισιτηρίου £20. Σας περιµένουµε!
Φωτογραφίες από το µεσηµεριανό φαγητό της Κυριακής 19-1-2014

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
01. Τρφων
02. Υπαπαντ
03. ∑υεν
04. Ισ"δωρο%
05. Αγαθ
06. Φτιο%
07. Παρθ-νιο%
08. Ζαχαρ"α%
10. Χαρ2λαπο%, Χαρ"κλεια
11. Βλ2σιο%
12. Μελ-τιο%
15. Ευσ-βιο%
18. Λ-ων
19. Φιλοθ-η
23. Πολκαρπο%
26. Πορφριο%, Φωτειν

Χρ:νια Πολλ2
στου% εορτ2ζοντε%!!
ΚΑΛΟ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩ∆ΙΟ

ÉÅÑÅÓ ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
Εσπεριν ∑αββτου 5.00—6.00 
Θεα Λειτουργα Κυριακ

γαστρ. @ξει, και τ@ξεται υιFν,
και καλ@σουσι το Fνο5α αυτο; Ε55ανουHλ" αναρωτθηκε

9.30—12.30

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

Φεβρουάριος 2014 / February 2014
Κυριακή
Πέµπτη
Κυριακή
∆ευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
Σάββατο
∆ευτέρα

2/2/14
6/2/14
9/2/14

Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού /
ΑΡΧΗ ΤΡΙΩ∆ΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)

9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-12.30

10/2/14
19/2/14
21/2/14
22/2/14
24/2/14

Χαραλάµπους Ιεροµάρτυρος / Hieromartyr Charalambos
Φιλοθέης της Αθηναίας / Philothei the Athenian
Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls
Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls
Α΄ & Β΄ εύρεσις Τιµίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόµου
First & Second Findings of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30
9.30-11.30
6.00-7.00µµ
9.30-12.00
9.30-11.30

Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls

6.00-7.00µµ

Παρασκευή 28/2/14

Μάρτιος 2014 / March 2014
Σάββατο
1/3/14
∆ΕΥΤΕΡΑ µε ΠΕΜΠΤΗ 3/3-6/3/14

Β΄ Ψυχοσάββατο & Ευδοκίας της Οσίας / Second Saturday of Souls & Venerable Evdokia
Όλη την πρώτη εβδοµάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο
Monday 3/3 -Thursday 6/3 Great Compline for the First Week of Great Lent

Με την εσοδ
α στον
να Φεβρουριο δεσπ ζει η
εγλη εορτ τη Υπαπαντ
του Κυρου α.
Εδ ο Κρι  α σ φωνα ε την Ιουδαϊκ παρδοση προσφ&ρετε, παρουσιζετε
απ του γονε Του στο Ιερ ,
ταν τανε σαρντα η ερν.
Εδ τον περι &νουν ο σεβσ ιο πια ∑υ εν και η προφτιδα
*ννα.
Ο .καιο3 ∑υ5ε7ν
Ο ∑υ εν ο Θεοδ χο,
ταν &να δκαιο, ευλαβ και
ηλικιω &νο ιερ&α. Ονο ζεται
Θεοδ χο επειδ πρε στην
αγκαλι του τον Χριστ στην
Υπαπαντ.
∑ φωνα ε την παρδοση ταν ο ∑υ εν ελετοσε
αζ ε λλου διδασκλου
τον Προφτη Ησα1α, διβασαν
το χωρο "Ιδο; η Παρθ@νο3 εν

9.30-12.00
5.00-6.00

Τετάρτη

5/3/14

Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy

9.30-11.30

Παρασκευή

7/3/14

Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισµοί µε τον Αρχ. Ζαχαρία
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias

7.00-8.30µµ

Σάββατο

8/3/14

Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls

9.30-12.00

π εναι δυνατ ν να γνει αυτ , και επε τι αυτ  δεν πστευε τι αυτ θα γνουν ποτ&.
Τ τε ο ∑υ εν δ&χτηκε
&να α ρατο ρπισ α και κουσε
α φων να του λ&ει "Και να

τον ιδH3 τον ΧριστFν, και να
τον πιLσει3 5ε τα χ@ρια σου".
Κι
ω ο ∑υ εν δεν θελε
να πιστ&ψει την προφητεα και
δεν ποροσε να κατανοσει
τι "τα αδ;νατα παρL ανθρ7-

ποι3, δυνατL παρL τω Θε7
εστ.ν".
Την δια &ρα, προχωρντα δπλα σε &να ποτ ι, ο
∑υ εν βγζει το δαχτυλδι του,
το ρχνει στο ποτ ι και σκ&-

φτεται τι θα πιστ&ψει την προφητεα του Ησα1α αν ξαναβρε
ποτ& το δαχτυλδι του. Το βρδυ, ο ∑υ εν και οι διδσκαλοι που ταν αζ του, αγ ρασαν ψρια για το γε α του
απ κποιου ψαρδε τη περιοχ. Καθ &πιασε ο ∑υ εν
το ψρι στα χ&ρια του για να το

κ ψει, βλ&πει &σα στο ψρι το
δαχτυλδι που εχε πετξει στο
ποτ ι εκενο το πρω. Μ λι το
εδε πστεψε στην προφητεα και
διηγθηκε στου υπ λοιπου
διδασκλου λο το περιστατικ .
Απ τ τε ο ∑υ εν περενε στην Ιερουσαλ ,
στο
Ιερ του Ναο του ∑ολο ντο,
να &ρθει ο Χριστ  σαν βρ&φο,
για να αφιερωθε κατ τον Μωσαϊκ Ν ο.
7ταν γ&ρασε τ σο πολ
που δεν ποροσε πλ&ον να
περπατει, σε ηλικα νω των
110 ετν, αξιθηκε να δει αυτ
που ζητοσε η ψυχ του. Με
Θεα φτιση, βγκε και περ ενε στην εσοδο του Ναο, που

προϋπντησε τον Ιησο, την
Παναγα και τον Ιωσφ.
Η προφHτισσα Qννα
∑την Υπαπαντ του Χριστο, αζ ε τον ∑υ εν ταν
και η προφτισσα *ννα η οποα
προφτευσε τι ο Ιησο εναι ο
ανα εν ενο Μεσσα που θα
φ&ρει την λτρωση σε σου
Τον πιστ&ψουν.
Η προφτισσα *ννα εχε
φτσει στην ηλικα των 84
ετν και περνοσε η &ρα και
νχτα στο ιερ ε νηστεα και
προσευχ. Καταγ ταν απ την
φυλ του Ασρ και ο Ευαγγελιστ Λουκ α λ&ει τι ο
πατ&ρα τη ονο αζ ταν Φανουλ.
7ταν, επτ χρ νια ετ
το γ ο τη, π&θανε ο ντρα
τη, η προφτισσα *ννα αφιερθηκε στον Θε .
Ο Θε  την αντ ειψε
για την ενρετη και πιστ ζω
τη ε το προφητικ χρισ α
και την αξωσε να δει απ κοντ και να προσκυνσει τον
Ιησο Χριστ .
Η Εκκλησα τι ει την
ν η του Αγου ∑υ εν του
Θεοδ χου και τη Προφτισσα
*ννα στι 3 Φεβρουαρου, α
&ρα δηλαδ ετ την Υπαπαντ.
Aπολυτ.κιο:

Τον Υπ&ρθεον Λ γον σρκα
γεν ενον, ενηγκαλσω ω βρ&φο εν τω Να του Θεο, Θεοδ χε ∑υ εν Πρεσβτα &νδοξε·
θεν και *ννα η σεπτ, ανθοολ γησιν αυτ προσγαγεν
ω Προφτι· θεν υ  ευφη ο εν, οα Χριστο θεου
θερποντα.

Τὰ Ψυχοσάββατα
Ποιὰ
Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ
καὶ γιατί τελοῦ
τελοῦνται.
Μέσα στὴν ἰδιαίτερη µέριµνά της γιὰ τοὺς
κεκοιµηµένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδoξη Ἐκκλησία µας ἔχει
καθορίσει ξεχωριστὴ ἡµέρα τῆς ἑβδοµάδος γι᾿ αὐτούς.
Κάθε Σάββατο δηλαδή.
Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡµέρα τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ τὸ Σάββατο εἶναι ἡ
ἡµέρα τῶν κεκοιµηµένων, γιὰ νὰ τοὺς µνηµονεύουµε καὶ
νὰ ἔχουµε (ἐπι)κοινωνία µαζί τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ
ἰδιαίτερα στὶς προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς µνηµονεύει τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀλλὰ
ζητᾶ καὶ τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι᾿ αὐτούς.
Στὸ δίπτυχο (χαρτάκι), ποὺ φέρνουµε µαζὶ µὲ
τὸ προσφορο γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία, ἀναγράφονται
τὰ ὀνόµατα τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιµηµένων, τὰ
ὁποῖα µνηµονεύονται.
Σὲ ἐτήσια βάση ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθορίσει δύο
Σάββατα, τὰ ὁποῖα ἀφιερώνει στοὺς κεκοιµηµένους της.
Εἶναι τὰ Ψυχοσάββατα. Τά τρία πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ
τῆς Ἀπόκρεω καὶ τὸ ἄλλο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς
Πεντηκοστῆς.
Τὸ Ψυχοσάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς
Ἀπόκρεω ἔχει τὸ ἑξῆς νόηµα: Ἡ ἑποµένη ἡµέρα εἶναι
ἀφιερωµένη στὴ ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἐκείνη

τὴ φοβερὴ ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι θὰ σταθοῦµε
µπροστὰ στὸ θρόνο τοῦ µεγάλου Κριτή. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ µὲ τὸ Μνηµόσυνο τῶν κεκοιµηµένων ζητοῦµε ἀπὸ
Τὸν Κύριο νὰ γίνει ἵλεως καὶ νὰ δείξει τὴν συµπάθεια καὶ
τὴν µακροθυµία Του, ὄχι µόνο σὲ µᾶς ἀλλὰ καὶ στοὺς
προαπελθόντας ἀδελφούς, καὶ ὅλους µαζὶ νὰ µᾶς κατατάξει στὴν Ἐπουράνια Βασιλεία Του.
Μὲ τὸ δεύτερο Ψυχοσάββατο διατρανώνεται ἡ
πίστη µας γιὰ τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, τῆς
ὁποίας τὴν ἵδρυση καὶ τὰ γενέθλια (ἐπὶ γῆς) γιορτάζουµε κατὰ τὴν Πεντηκοστή. Μέσα στὴ µία Ἐκκλησία περιλαµβάνεται ἡ στρατευοµένη ἐδῶ στὴ γῆ καὶ ἡ θριαµβεύουσα στοὺς οὐρανούς.
Ὁ λόγος ποὺ τὰ καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία µας,
παρ᾿ ὅτι κάθε Σάββατο εἶναι ἀφιερωµένο στοὺς κεκοιµηµένους, εἶναι ὁ ἑξῆς: Ἐπειδὴ πολλοὶ κατὰ καιροὺς
ἀπέθαναν µικροὶ σὲ ἡλικία ἢ στην ξενιτιὰ ἢ στὴν θάλασσα ἢ στὰ ὄρη καὶ τοὺς κρηµνοὺς ἢ καὶ µερικοί, λόγῳ
πτωχείας, δὲν ἀξιώθηκαν τῶν διατεταγµένων µνηµοσύνων, «οἱ θεῖοι Πατέρες φιλανθρώπως κινούµενοι

ἐθέσπισαν τὸ µνηµόσυνο αὐτὸ ὑπὲρ πάντων τῶν ἀπ᾿
αἰῶνος εὐσεβῶς τελευτησάντων Χριστιανῶν». Συγχρόνως δέ, ἐνθυµούµενοι καὶ ἐµεῖς τὸν θάνατο, «διεγειρόµεθα
πρὸς µετάνοιαν».

Αιωνα η ν η στου κεκοι η νου προσφιλε αδελφο α.
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ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Ιανουριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Τη κατηχο ενη Λαυρεντα κρη του William
και τη Jacqueline Cosans, ε ανδοχο τον Αλξανδρο Φτανο .
2. Τη Ευαγγελα-Παρασκευ! κρη του Ζαχαρα και
τη #ανιλλα Χαραλ που, ε αναδχου τον
Αντ&νιο ∑τασ! και την Ολυ πιδα ∑τασ!.
3. Τη Παρασκευ! κρη του Ιωννου και τη Μαρα
Παναγι&του, ε ανδοχο την ,λενα Βαρνβα.
4. Του Νικολου γιου του ∑πυρδων και τη Ελευθερα Χαραλ που, ε αναδχου τον Χρ!στο Αθανση και την Αικατερνη Αθανση.
5. Του 1γγελου-Παντελε! ων γιου του Κωνσταντνου
και τη 1νθια Πασπαρ!, ε ανδοχο τον Ελευθριο
Χριστοδο λου.

Ευχ

αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ$τιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον

να Ιανουριο γινε στην
Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Κωνσταντνου Παφτη ετ τη ∑τφανη ∑τυλιανο .
Ευχ

αστε να ζ σουν οι Νε νυ φοι!

I am writing about this miracle story, which is medically baffling and an example that miracles do still occur by
the grace of God through His saints, even in our sinful contemporary times. We are living in an age of many crises:
moral, spiritual and financial, and we are in greater need of
these sorts of miracle stories to help us see that God has not
abandoned us, even though we have abandoned Him through
our thoughts and actions in our everyday life. Let us try to
make a new effort this New Year as a Church and Nation
and get closer to God to receive His blessing and protection.
In October of 2000, a family from Limassol, Cyprus,
named Vassiliou received the following miracle. In Greece
they are well known from the televised requests they made in
order to find a donor for their young boy Andreas, who suffered from leukaemia. The donor was indeed found and the
parents began preparing for their trip to Houston, Texas in
the USA where the bone marrow transplant was going to be
performed. Meanwhile, they also prayed and begged Jesus
Christ to save their boy.
Before they left for the USA the parents heard of St
Marina’s miracles and they called the monastery of St Marina located on the island of Andros in Greece to ask for her
blessing. The Elder of the monastery, Archimandrite Fr
Kyprianos, promised that he would pray to St Marina. He
also wished the parents for St Marina to be with Andreas in
the operating room, to help him. With Elder Kyprianos’
blessing and with strong faith that St Marina would help
indeed, the Vassiliou family went to the USA.
After the necessary pre-operation tests that Andreas
had to undergo, he was taken to the operating room. A short
time before the operation was to begin, a woman came to see
the surgeon who would be operating on Andreas. She said
that she was Andreas’s doctor and asked to be allowed to
observe the operation. The conversation that ensued proved
that the woman was indeed a doctor. However, the surgeon
replied that ‘outside’ doctors were not permitted to be present in the operating room and that his medical teams’ policy
was that no doctor other than those on the team be involved
in such delicate operations. The persistence of the woman
however, convinced the surgeon to allow her in the operating
room. But before, he asked her to leave her coordinates
[presumably her credentials] at the administration desk. The
unknown doctor did as told and then entered the operating
room with the surgeon. During the operation, she gave several directions regarding the progress of the procedure. The
operation went well and in the end the surgeon thanked the
woman and exited the operating room.
Andreas’s parents immediately went to inquire about
the outcome of the surgery and the surgeon replied that all
had gone very well, adding that he could not understand why
they had brought Andreas to him when they had such a fine

doctor. The parents were surprised and responded that they
had not brought any doctor with them. The surgeon insisted,
however. He also told them that when he came out of the
operating room Andreas’s doctor had remained there for a
little longer with the rest of the operating team and therefore,
she would probably still be around. He recommended that
they look for her. The search, however, proved pointless, as
the “woman doctor” was nowhere around. The Vassiliou
couple then concluded that it must have been a doctor from
Greece or Cyprus who had decided to travel to the USA and
contribute to the delicate operation. They expressed the wish
to know who she was so that they may be able to thank her,
and at the surgeon’s recommendation they then went to the
administration desk to ask for her coordinates.
It was with utter surprise that they read that the unknown woman had signed with the name “Marina from
Andros”. Tears of gratefulness and joy filled their eyes as
they recalled that the Elder at the monastery had said to them
that he wished Andreas to have St Marina in the operating
room to help him. Andreas’s parents shared with the media
their joy both for the successful operation and Andreas’s
recovered health and for the miracle they received. The Vassiliou family made the vow that the entire family will be
present at the saint’s monastery every year on the saint’s
feast day (17th July) and Elder Kyprianos reports that the
family has been making the annual trip from Limassol to
Andros every summer to thank Saint Marina for saving Andreas.
The Vassiliou family gave an interview about the
miracle in the Greek newspaper “Ethnos of Sunday” on 16th
July 2006. Miracles performed by the Saints have never
ceased to take place in the Orthodox Church. With these
miracles, may our Lord Jesus Christ help us build our faith.

The miraculous icon of St Marina on the island of Andros, Greece

HAVE A BLESSED GREAT LENT

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