ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
G TSIGIANIS £500. Y ALECOU £20. A ANTONIOU £20. A REGAS £500

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
LADIES LUNCH
Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch έγινε το Σάββατο 1/3/2014. Υπήρξε µία από της µεγαλύτερες εκδηλώσεις µέχρι τώρα µε πάρα
πολύ κόσµο. Συγχαρητήρια στην Πρόσεδρο της Αδελφότητας κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη και στις κυρίες της Αδελφότητας που δουλέψανε πολύ σκληρά, αλλά και
σε όλες τις κυρίες που πήραν µέρος και προσέφεραν διάφορα δώρα και φαγητά.
Το ποσό που µαζεύτηκε πλησίασε τις £4.500. Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία της η Συντονίστρια Εκπαίδευσης της ΕΕΑ κ. Βαρβάρα Καµπουρίδη η
οποία και µίλησε στις κυρίες µε θέµα: « Γυναίκα και Επιστήµη». Ευχαριστούµε
θερµά όλες τις κυρίες και περιµένουµε την επόµενη εκδήλωση.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ

01. Ευδοκα
02. Ευθαλα
07. Ευγνιο
17. Αλξιο
19. Χρ"σανθο
25. Ευ%γγελο
Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!

Φωτογραφίες από την εκδήλωση των κυριών το Σάββατο 1/3/2014.
Στο κέντρο διακρίνετε ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας µας Dr Μάκης Ποντίκης
µε την Συντονίστρια Εκπαίδευσης της ΕΕΑ κ. Βαρβάρα Καµπουρίδη.

Ο Αρχιµανδρίτης Ζαχαρίας από την Ιερά Μονή
του Essex θα είναι κοντά
µας την Παρασκευή
14/3/2014 7-8.30µµ
για να τελέσει τους
Β΄ Χαιρετισµούς.

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

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

9.30-12.00
5.00-6.00μμ

Τετάρτη
Παρασκευή

5/3/14
7/3/14

Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισµοί
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God

9.30-11.30
7.00-8.30µµ

Σάββατο
Τετάρτη
Παρασκευή
Τετάρτη
Παρασκευή
∆ευτέρα
Τρίτη

8/3/14
12/3/14
14/3/14
19/3/14
21/3/14
24/3/14
25/3/14

Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Β΄ Χαιρετισµοί µε τον Αρχ. Ζαχαρία / Second Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Γ΄ Χαιρετισµοί / Third Salutations to the Mother of God
Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation
Ευαγγελισµός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)
Annunciation of the Mother of God (fish permitted)

9.30-12.00
7.00-9.00µµ
7.00-8.30µµ
9.30-11.30
7.00-8.30µµ
6.00-7.00µµ
9.30-12.00

Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
∆΄ Χαιρετισµοί / Fourth Salutations to the Mother of God

7.00-9.00µµ
7.00-8.30 µµ

Τετάρτη
26/3/14
Παρασκευή 28/3/14

Απρίλιος 2014 / April 2014
Τρίτη
Τετάρτη
Παρασκευή

1/4/14
2/4/14
4/4/14

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Ακάθιστος Ύµνος / Akathist Hymn
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME

9.30-10.00
9.30-11.30
7.00-9.00µµ

∑το περσιν ταξδι τη
Κοιν τητα α αγαπητο ου
Αδελφο επισκεπτ ενοι την
Κεντρικ Μακεδονα περσαε
και απ την Μητρ πολη Εδσση, Πλλη και Αλωπα, εκε
συναντσαε και τον ∑εβασι$τατο Μητροπολτη απ τον οποο γναε δεκτο και του οποου σα εταφρω τι σκψει
του για την Αγα και Μεγλη
Τεσσαρακοστ.
Εναι γνωστ πω στην
περοδο αυτ χουε δ)ο νηστεε. Εναι περπου επτ εβδοδε αυστηρ νηστεα και
α η εβδοδα τη Τυριν
που προηγεται, οκτ$. Για πολλο) εναι α ευχριστη και
επιθυητ περοδο, εν$ για
λλου εναι δ)σκολη και για
λλου καθ λου ευχριστη. Θα
προσπαθσουε να πο)ε λγε
σκψει για την περοδο αυτ,
πω την χουν χαρακτηρσει οι
γιοι Πατρε τη Εκκλησα
α.
Πρ$τα πρ$τα να θυηθο)ε τον !γιο Ιω&ννη το α+ασκην., που κνει α γενικ
παρατρηση για την αγα Τεσσαρακοστ. Λγει προ λου
α: «Την Τεσσαρακοστν η

εξουθενετε· ησιν γαρ περιχει τη του Χριστο) πολιτεα».
Εναι σηαντικ παρατρηση
αυτ. Ο Χριστ  δεν εξουθεν$νει, δηλ. δεν αφαιρε τη δ)ναη
τη Μεγλη Τεσσαρακοστ.

Πιο πλατει θα λγαε,
δεν περιφρονε την εγλη
Τεσσαρακοστ. 4ε λγει πω η
περοδο αυτ δεν εναι σωστ,
ο)τε κοροϊδε)ει τη νηστεα τη
Εκκλησα, ο)τε την ατιζει,
ο)τε δυσανασχετε ε τον ερχο τη, ο)τε ε)χεται να περσει
γργορα, ο)τε καταλ)ει τη νηστεα επιδεικτικ και χωρ λ γο, ο)τε προπαγανδζει πω οι
καιρο λλαξαν και πρπει να
αλλξουε και εε.
Η Αγα Τεσσαρακοστ
εναι α ηση τη ζω του
Χριστο). Μετ τη βπτισ Του
πγε στην ρηο και εκε

«νηστε)σα ηρα τεσσαρκοντα και ν)κτα τεσσαρκοντα
)στερον επενασεν» (Ματθ. 4,2).
Γι᾿ αυτ , λοιπ ν, στην
περοδο τη νηστεα να συχνζουε στην Εκκλησα, στι ακολουθε, και λοι αζ να στηρζουε ο να τον λλο για να
ενθαρρυν αστε πω στον αγ$να α δεν εαστε  νοι, αλλ
αζ α εναι λη η Εκκλησα.
Τον Κ)ριο Τον ενθρρυναν οι
γγελοι του Θεο). Καταλαβανουε, συνεπ$, π ση εγλη
ωφλεια παρνουε απ την
Αγα Τεσσαρακοστ.
<να λλο =γιο τη
Εκκλησα α, ο Ιω&ννη0 ο
Χρυσ.στο+ο0, γρφει πω κατ την περοδο τη Μεγλη
Τεσσαρακοστ ο νθρωπο
επορε)εται την πνευατικ
επορα και συγκεντρ$νει πολ)

πλο)το αρετ. Τονζει πω δεν
εναι εγλο κατ ρθωα να
διλθουε τι ηρε απλ$ τη
νηστεα, αλλ σηασα χει να
διορθ$σουε κτι απ τα ελαττ$ατ α και να πλυθο)ε
απ τα ααρτατ α, «ει δι-

ωρθ$σαν τι των ηετρων
ελαττωτων, ει τα ααρτατα
απενιψεθα».
∑υνηθζουε να ρωτε ο
να τον λλο κατ την περοδο τη Τεσσαρακοστ «π σα

καστο εβδοδα ενστευσε·
και στιν ακο)σαι λεγ ντων των
εν, τι δ)ο, των δε τι τρει,
των δε, τι πσα ενστευσαν
τα εβδοδα», δηλαδ συβανει να ακο) να λνε λλο
εν πω νστευσε δ)ο, λλο
τρει και λλο λε τι εβδοδε. Και ποι εναι το κρδο,
εν δχω κατορθ$ατα αρετ
περσουε την περοδο τη νηστεα;
Εν κποιο λγει, τι
νστευσα λη την περοδο τη
Τεσσαρακοστ, συ ειπ, τι
εχα εχθρ ν και συφιλι$θηκα
᾿αυτ ν· εχα συνθεια να κατηγορ$ και την εστατησα· εχα
συνθεια να ορκζοαι και απαλλχθηκα απ την κακ συνθεια.... Καα ωφλεια δεν θα
χουε απ την νηστεα, αν
απλ$ και  νο την περσουε
εικ και ω τυχε. ∑ΥΝΕΧΙΑ→

∑ΥΝΕΧΙΑ→
Αν περσουε τη
νηστεα των φαγητ$ν, ταν περσουν
οι σαρντα ηρε, περν και η νηστεα· αν ω απχουε απ τα ααρτατα και η περοδο τη νηστεα να περσει, εκενη η νηστεα (δηλ.
των ααρτητων) πλιν νει και θα
εναι συνεχ η ωφλεια σε α και
πριν ακ α απ τη Βασιλεα των Ουραν$ν θα α χαρσει χι ικρ αοιβ εδ$.
Βλπουε πω η εγλη Τεσσαρακοστ δεν εναι α περοδο για
να νηστε)σουε  νο απ φαγητ,
αλλ για να εξασκο)αστε στην αρετ. @ταν λα αυτ τα κατορθ$σουε,
τ τε θα αξιωθο)ε την κυρα ηρα
να προσλθουε στην πνευατικ
τρπεζα, δηλ. στη Θεα Ευχαριστα,
για να κοινωνσουε. Η προσλευση

στο υστριο τη ζω εναι ικαν
κνητρο, για να α παρακινε στην
πνευατικ α σκηση.
Ο =γιο Γρηγ ριο ο Θεολ γο
τονζει πω η νηστεα εναι και καθρσιο του εαυτο) α. Προ τη εγλη ηρα του Πσχα, «κθαρσ

εστ προε ρτιο». Ο Χριστιαν  επιτυγχνει τη «συννκρωση» ε το Χριστ , συετχει στη νκρωση του
Χριστο). @πω ο Κ)ριο νεκρ$νει τη
σρκα Του για τη σωτηρα του κ σου, τσι και οι Χριστιανο νεκρ$νουν τα πθη του για τη σωτηρα
την ιδικ του. Ο Κ)ριο νστευσε
λγο πριν απ τον πειρασ , εε
πριν απ το Πσχα.
Με ττοιε σκψει α διλθουε το στδιο τη εγλη Τεσσαρακοστ για να ωφεληθο)ε πολ).

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Φεβρουριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Του Ανδρ ου γιου του ∑ταρου και τη Μυροφρα
Κυριακδη, ε αναδχου τον Ανδρ ου Αντωνου και
την λενα Αντωνου.
2. Του Χαρ λαπου γιου του Αλεξ νδρου και τη Μιχαελνα Θειστοκλ ου, ε αναδχου την Κατερνα Sutherland και τον Ιω ννη Sutherland.
3. Του Ι σωνα γιου του ∑υε'ν και τη Χριστνα
Καλλ(, ε αν δοχο Κυρι κο Γεωργου.
4. Τη Ανδρι ννα-Ιω ννα κρη του Ανδρ ουΧρ(στου και τη Ιω ννα Ιω ννου, ε αναδχου
τον Μιχα(λ Θεοδ'ρου και την Ανδρολλα Θεοδ'ρου.
5. Τη Αιιλα κρη του Χριστοφρου και τη Νικολ τα Χριστοφ(, ε αναδχου την Ιω ννα Μουζορη, τον Γε'ργιο Χριστοδολου και την Ολυπι δα ∑τασ(.
6. Τη Αλεξανδρεα κρη του Κωνσταντνου και τη
Ευφροσνη Κωνσταντνου, ε αν δοχο τον Χαρ λα;πο Λαπριανο.
7. Του ∑πυρδων που εισ(λθε ει την Ορθοδοξα απ
την Ρωαιο-Καθολικ( εκκλησα γιου του Νικολ ου
και τη Marta Τσιτσι νη, ε αν δοχο τον Γρηγριο
Θεοδοσπουλου.

Ευχ" αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ&τιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον

να Φεβρουριο γινε
στην Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Joseph Rogan ετ τη Χριστνα Roberts.
2. Του Π ρη Προντζου ετ τη Λαυρεντα
(Lauren) Cosans.
Ευχ" αστε να ζ σουν οι Νε"νυ φοι!

ΚΗ-ΕΙΕ∑: Τον (να Φεβρου ριο εψ λλει η
εξδιο Ακολουθα τη αενηστη 8 σποινα Γεωργου. Αιωνα τη η ν η!

ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ Φωτογραφίες!
Οι κυρίες της Αδελφότητας την ∆ευτέρα της Καθαρής παραθέσανε διάφορα νηστίσιµα
φαγητά στους ηλικιωµένους της Εκκλησίας µας.

Ευχόµαστε σε όλους µία Καλή
και Αγία Μεγάλη Σαρακοστή
και µε υγεία να φτάσουµε και
το Πάσχα του Κυρίου µας!!!

This is another contemporary medically baffling
story about a miracle by St Marina on the island of Andros to show that the saints perform miracles, even after
death, to show us that they are truly alive before the face
of God and are there to aid us always. Our Orthodox
Christian Faith is a living faith where many times we are
oblivious to miracles happening around us on an almost
daily basis. Our saints may have passed away
This miracle was done to Irene Yfanti and it took
place in July of 2006. Irene was 28 years old and the
mother of a 3 year old. She first visited St Marina’s
monastery in Andros in June 2006 after doctors found
troubling signs that she may have cancer.
Irene’s mother had been healed a year earlier of
breast cancer during the Divine Liturgy while on a visit
to Andros, and made sure to bring her daughter to Elder
Kyprianos at St Marina’s in order to get his comforting
advice. The Elder said that she would need surgery but
to be calm because St Marina would be with her. She
returned to Athens and was checked at St Savvas’ Hospital. The results were that she had thyroid cancer.
Because the cancer was spreading, surgery had to
be performed immediately. They travelled again to the
island of Andros. Elder Kyprianos told the worried
mother: “St Marina healed you of cancer. Do you
think she will abandon your daughter?” He then gave
the mother a piece of cotton that had been dipped in holy
oil from the miraculous icon of St Marina and ordered
that her daughter keep it on her throughout the surgery.
He then gave them some sweets before their departure
saying: “When you come back again, you will bring
the sweets.” They returned to Athens.
As the surgery was being performed, the following miracle took place. The surgeon reported afterwards
that at times his hand was guided in the surgery and at
one point guided him to an infected area previously undetected by the doctors. It was in a well hidden area and
he removed that successfully. In fact, the entire surgery
was successful and the doctor reported saying that if he
had not been guided to find that undetected piece of tumour, Irene would have had to undergo a second surgery
to remove it.
Five hours after the surgery something started to
go wrong as she was in recovery. She started to feel a
numbness and extreme pain throughout her body. As the
symptoms got worse, she was again brought into surgery. While strapped up with tubes, she could hardly
move or speak due to the numbness, and worst of all her

breath was fading. She wanted to ask the doctors for
more oxygen, but she was unable to because of the tubes
and the numbness.
Eventually Irene felt detached from her body and
found herself in a place of extreme darkness, unable to
feel any pain. She moved her arms, but the darkness was
so great that she could not even see her hands move in
front of her face. It was a lonely and hopeless place, she
later reported. She wanted to pray for God to help her,
but she said she could not pray because it was a place
that seemed absent of God’s presence. Feeling no real
sense of time there, she believed she was there for hours
and days on end and came to the conclusion that she
died and was likely in hell for her sins. This made her
feel very hopeless and in despair, until she heard a voice.
She then screamed: “St Marina, I can breathe!” Upon
saying this she felt pulled back into her body.
Irene then woke up and saw herself surrounded
by about 6-8 doctors and machines all around her. She
could breathe normally and felt no pain. She had fully
recovered and is today cancer free. The surgeons present
told her that she had died and come back - one even said
“Irene is risen!”
The truth is that Christ rose from the dead so that
we may rise again at His Second Coming and have eternal life with Him, His angels and His saints. As St Paul
says, “For we must all appear before the judgment
seat of Christ, that each one may receive the things
done in the body, according to what he has done,
whether good or bad” (2 Corinthians 5:10). Our Lord
Jesus Christ said, “Do not marvel at this; for the hour
is coming in which all who are in the graves will hear
His voice and come forth—those who have done
good, to the resurrection of life, and those who have
done evil, to the resurrection of condemnation” (John
5:28-29). Let us thank the Lord for the miracles done
through His saints and endeavour to do more good
works for God and other people during this Great Lent
and celebrate the glorious resurrection of our Lord Jesus
Christ with joy.
You are welcome to check the details about the
miracles reported in our church’s magazine by telephoning St Marina’s Monastery on the island of Andros on
0030 2282024074.
HAVE A BLESSED LENTEN JOURNEY AND A
GLORIOUS PASCHA!

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

EA Associates
CHARTERED
ACCOUNTANTS
&
REGISTERED AUDITORS
869 HIGH ROAD LONDON N12 8QA
TEL: 020 8445 5500 FAX: 020 8445 5656
Website: www.eaassociates.co.uk

Broxbourne Dental Care
Stratos Efstratiou
Chrisoula Nicolopoulos
Unit 1, The Precinct
High Road, Broxbourne
Herts, EN10 7HY
Tel: 01992 478 578

