ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
D POTSOS £100. K PANAYIOTOU £40. M VARNAVA £100. M ADAMOU £100.

ANNUAL DINNER & DANCE
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
Την Κυριακή 9η Νοεµβρίου 2014 και ώρα 6.30µµ, στο Highland Restaurant, 911 The Precinct, High Rd, Broxbourne EN10 7HY, θα γίνει η ετήσια Ελληνική
βραδιά της Εκκλησίας για Ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Για την βραδιά έχουν κυκλοφορήσει λαχεία και ειδικό λεύκωµα µε διαφηµίσεις. Η τιµή εισιτηρίου είναι £30. Είναι υποχρέωση όλων µας να τιµήσουµε µε την παρουσία µας
την εκδήλωσή µας αυτή, και να ενισχύσουµε το ταµείο της Εκκλησίας µας.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
AGM
Κυριακή 30-11-2014 αµέσως µετά την Θεία Λειτουργία
Την Κυριακή 30η Νοεµβρίου 2014 καλούµε όλα τα εγγεγραµµένα µέλη της Κοινότητας να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση της Κοινότητάς µας για να εγκρίνουµε τους λογαριασµούς του Οικονοµικού έτους 2013 και να επικυρώσουµε τον
προϋπολογισµό για το 2014. Επίσης στην Γενική Συνέλευση θα προκηρυχθούν και
οι εκλογές για Νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο και Βοηθητική Αδελφότητα.
Είναι απαραίτητο όλα τα εγγεγραµµένα µέλη της Κοινότητας να είναι παρόντες.

Ευχόµαστε σε όλους τους αγαπητούς µικρούς µας φίλους,
µαζί µε τους γονείς και ∆ασκάλους τους,
µία Ευλογηµένη και Καρποφόρα Σχολική Χρονιά!!!

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
01. Ευδοκα
02.
Κυπριανός 03. ∆ιονύσιος
04. Ευθαλα
Ιερόθεος 05. Χαριτίνη
02.
06.
Θωµάς
07. Σέργιος
07. Ευγνιο
08. Πελαγία
17.
Αλξιο
10. Ευλάµπιος, Ευλαµπία
19.
15. Χρ"σανθο
Λουκιανός 18. Λουκάς
25.
20. Ευ%γγελο
Αρτέµιος, Γεράσιµος
21. Χριστόδουλος, Σωκράτης
Χρ'νια Πολλ%
23. Ιάκωβος 26. ∆ηµήτριος
στου
27. Νέστοραςεορτ%ζοντε!!
30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία

Η πρώτη Κυριακή του
Οκτωβρίου είναι αφιερωµένη στους Κυπρίους Αγίους

Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την οροφή της Εκκλησίας µας και έχει ξεκινήσει και η Αγιογράφηση
Του Ιερού µας Ναού. Προσκρούουµε στα φιλεύσπλαχνα αισθήµατά σας!

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

Οκτώβριος 2014 / October 2014
Τετάρτη

1/10/14

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service

9.30-10.00

Πέµπτη
Κυριακή

2/10/14
5/10/14

Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin
Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus

9.30-11.30
9.30-12.30

∆ευτέρα
Σάββατο
∆ευτέρα

6/10/14
18/10/14
20/10/14

Θωµά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas
Λουκά Ευαγγελιστού / Luke the Evangelist
Αρτεµίου Μεγαλοµάρτυρος, Γερασίµου και Ματρώνης των Οσίων
Great-Martyr Artemios, Venerable Gerasimos and Matrona

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Πέµπτη

23/10/14

Ιακώβου Αδελφοθέου / James the brother of the Lord (son of Joseph from first marriage)

9.30-11.30

Τρίτη

28/10/14

Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Holy Protection of the Mother of God (NATIONAL DAY OF GREECE)

9.30-11.30

Νοέµβριος 2014 / November 2014
Σάββατο

1/11/14

Κοσµά και ∆αµιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της µητρός αυτών
Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother

9.30-11.30

∆ευτέρα
Πέµπτη
Σάββατο

3/11/14
6/11/14
8/11/14

Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

∆ηµητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus
Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ και ∆υνάµεων Ασωµάτων
Archangels Michael & Gabriel and Heavenly Bodiless Powers

Γιορτζου ε κθε χρνο στι 28 Οκτωβρου την
εορτ τη Αγα ∑κ πη

Μια ν.χτα που γιντανε αγρυπνα στο να τη Παναγα των Βλαχερν/ν, ο

( εταφ ρετε η εορτ
απ την 1η Οκτωβρου).
Και για την
γιορτ αυτ συ βανει
αυτ που λ γει ο
γιο Χρυσστο ο
για τι εγλε γιορτ  τη Εκκλησα
α, τι πολλο γιορτζουν τι
εγλε
γιορτ , ξ ρουν το
νο  του, δεν ξ ρουν  ω
το βαθ.τερο νη  του, ο.τε το νυ α που θ λει να
εξαγγελει η Εκκλησα α
σω των εορτ/ν αυτ/ν. Και
αυτ γιατ οι περισστεροι,
λ γει ο ιερ πατρ, ρχονται
στην Εκκλησα απ συνθεια
και χι απ ευσ βεια.
Πω# καθιερ*θηκε η γιορτ/
τη# Αγ1α# ∑κ2πη#.
∑τα χρνια του βασιλ ω Λ οντο του Μεγλου
(457-474 . Χ.) ζο.σε στην
Κων/πολη ο σιο Ανδρ α,
ο κατ Χριστν σαλ.
∑αλ εναι ο τρελ
και κατ Χριστν σαλο ονοζονται κποιοι γιοι, οι
οποοι κνανε κποια περεργα και παρλογα πργ ατα,
ε απ/τερο σκοπ να του
θεωρο.ν παλαβο.  παλιανθρ/που και να η του τιο.ν οι νθρωποι· και τσι
αυτο να ζουν εν ταπειν/σει
και αφανεα.

σιο Ανδρ α αζ ε τον
αθητ του Επιφνιο, που
γινε αργτερα πατριρχη
Κων/πλεω (520-536 . Χ.),
εδαν την Υπεραγα Θεοτκο
οφθαλ οφαν/,
χι
σε
ρα α, να πανει απ την
κεντρικ π.λη του ναο.. Την
συνδευαν οι παρθ νοι Ιωννη ο Πρδρο ο και Ιωννη ο Θεολγο και πλθο
αγγ λων.
Αφο. πκε
σα στο
να προχ/ρησε στον σολ α.
Εκε γοντισε και προσευχθηκε πολλ /ρα ε θερ 
δκρυα υπ ρ τη σωτηρα
των πιστ/ν, εν/ την βλ πανε
νο ο Ανδρ α και ο Επιφνιο.
Αφο.
προσευχθηκε
για πολ. η Θεοτκο σηκ/θηκε και πκε
σα στο
ιερ, που φυλασσταν το
αφριο τη, δηλαδ το τσεπ ρι τη, το πρε στα χ ρια
τη και βγανοντα ξω το

πλωσε πνω απ του πιστο., για να δεξει τι του
σκ πει και του προστατε.ει.
Αυτ εναι το γεγον το οποο στθηκε
αφορ  η Εκκλησα α
να καθιερ/σει την γιορτ τη Αγα ∑κ πη
δηλαδ τη γιορτ προ
τι  τη Παναγα, η
οποα σαν τη φωτοφρο
νεφ λη που σκ παζε τη
ρα και φ/τιζε τη ν.χτα του Ισραηλτε
στην ρη ο, σκ πει και
προστατε.ει το λα του Θεο.
και φωτζει του πιστο. στο
δρ ο για την τελεωση. Πω
α σκεπζει και πω α
προστατε.ει η Παναγα α;
Με τι προσευχ  τη, ε τι
παρακλσει τη και ε τα
δκρυ τη.
Θα αναρωτηθε κανε,
εναι τσο εγλο το γεγον που η Παναγα α προσε.χεται για α, /στε η Εκκλησα α να χει ιδιατερη
γιορτ γι’ αυτ το γεγον;
Ναι λιστα εναι εγλο και
σπουδαο και ζωτικ ση ασα. Λ γει κπου ο ιερ
Χρυσστο ο τι πντοτε
χου ε την ανγκη των προσευχ/ν των λλων σο και
ενρετοι και ευσεβε κι αν
ε αστε.
Η Αγ1α ∑κ2πη τη# Θεοτ5κου
στον Ιερ5 9α# Να5 2ργο Ιερο9ον. Λουκ; Ξενοφωντινο> και
ωρε; ιονυσ1ου Λιβ2ρα.
∑υν χεια στην 2η σελδα…….

And in one Lord Jesus Christ, The Only-Begotten
Son of God, Begotten of the Father before all ages;
Light of Light, True God of True God, Begotten not
created; of one essence with the Father, through
Whom all things were made;
Genesis 1:26 - Then God said, “Let Us make man in Our image,
according to Our likeness; let them have dominion over the fish
of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all
the earth and over every creeping thing that creeps on the
earth.” [N.B. This passage shows God speaking in the singular
but saying “Let Us make man in Our image” to the other members of the Godhead, ie. the Son and the Holy Spirit, showing
the plurality of persons in the one true God. It is worth noting
that the Holy Trinity makes (creates) man in their image and
likeness. Here, we not only see “Let Us”, which might be argued
as a Royal “We”, but also the word “Our” twice, showing the
plurality in the singularity. Note that God also “makes His angels spirits” (Hebrews 1:7) showing that the angels were also
created by God. When God the Father speaks about His Son the
verb changes, “You are My Son, today I have begotten
You” (Hebrews 1:5). This underlines the fact that the verb “to
make” and the word “begotten”, ie. to give birth, are different
and the begetting of the Son shows He is not created! You can
only give birth to something which is the same, eg. sheep give
birth to sheep, humans give birth to humans. Therefore, God the
Father can only give birth to God the Son who IS God too and
not give birth to a creation. The creation is not the same as the
creator. St John in his gospel writes, “For God so loved the
world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting
life” (John 3:16). The words “only begotten” show that Jesus,
Who is the Son of God, is the only one of His kind born of God
and so there is none other like Him, unlike the rest of God’s
creations which are many and many of each kind.]

2.
∑υν χεια απ την 1η σελδα…….

Πω# ε1ναι ωφ2λι9η η προσευχ/ των
αγ1ων.
Αλλ εν/ η προσευχ χει τερστια δ.να η, εν/ εναι αναγκαα σο
ενρετοι κι αν ε αστε, χρειζεται ια
προϋπθεση για να καρποφορσει. Και η
προϋπθεση εναι να προσπαθο. ε κι
ε ε· ν’ αγωνιζ αστε· να ετανοο. ε
για τι α αρτε α· να βιζου ε τον
εαυτ α προ εξσκηση τη αρετ. Μη
περι νου ε τα πντα απ την προσευχ
των αγων, εν/ ε ε οι διοι οκνε.ου ε
και τε πελιζου ε. Η αγιτητα δεν εταδδεται κατ αγικ τρπο· απαιτε και
ενεργ προσπθεια εκ ρου α.
Eτσι εν/ ο Ιερε α προσευχθηκε τρει
φορ  για του Εβραου και στι τρει
φορ  κουσε το Θε να λ γει· «Μη προσε.χου, ηδ αξου περ του λαο. το.του
τι ουκ εισακο.σο α σου» (7,16). Και ο
Ιεζεκιλ κουσε το εξ· «και εν /σιν
(εναι) οι τρει ο.τοι εν σω αυτ, Ν/ε
και Hανιλ και Ι/β, αυτο εν τη δικαιοσ.νη αυτ/ν σωθσονται … η δε γη σται ει
λεθρον» (14, 14-16). Και στον Ιερε α
επε ο Θε· «εν στη (σταθε) Μωσ

και ∑α ουλ προ προσ/που ου, ουκ
στιν η ψυχ ου προ αυτο.» (15,1).
Και τα λ γει αυτ ο Θε στον
Ιερε α και στον Ιεζεκιλ για να του
δεξει, χι τι δεν δ χεται την ικεσα του
και του περιφρονε, αλλ δεν αξζουν οι
Ιουδαοι για να του βοηθσει. Γι’ αυτ
και αναφ ρει τα ον ατα του Ν/ε, του
Hανιλ, του Ι/β, του Μωϋσ, και του ∑αουλ, που εχαν καθιερωθε ω γιοι
εγλου βεληνεκο., θεοπρβλητοι και
θερεστοι. Εναι σαν να λ γει ο Θε
σ ερα· «Ακ η και η Παναγα και οι
απστολοι και ο Χρυσστο ο και ο Αθανσιο να προσευχηθο.ν για σα, δεν
σα βοηθ/». Η κακα σα εναι απροσ τρητη και φοβερ.
Εναι χαρακτηριστικ και η λεπτορεια τι η Παναγα α πλωσε το
αφριο τη εντ του ναο. και σκ πασε
σου αγρυπνο.σαν και προσευχταν.
Θ λει να πει τι πρ πει να χου ε ουσιαστικ σχ ση ε την Εκκλησα για να α
σκεπσει ε τι πρεσβεε τη.
ΜΕΛΕΤΙΟ∑ ΑΠ. ΒΑΡΑΧΑΝΗ∑
ΑΡΧΙΜΑΝΡΙΤΗ∑

ΓΑΜΟΙ: Τον να ∑επτ βριο γινε στην Εκκλησα α ο Γ) ο:
1. Του James-Leonard Wakefield ετ τη ∑νια-Αλεξα Ιωννου. 2. Του Χριστοφρου Περικλου ετ τη Χρυστλλα Λοϊζδη. 3. Του Αντωνου Λο#ζου ετ τη Κλαρη-Λου#ζα Chappell. 4. Του Θεοδ ρου Κεφλα ετ τη Νεκταρα Αντ νη. 5. Του
Ισωνου-Sumeet Sikka ετ τη Νκολα Πουλλορα. 6. Του Ριχρδου Boleto ετ τη
Leah-Gemma Gooding. 7. Του Βσου Αβραδη ετ τη "+ητρα ∑ιαπρα.
Ευχ αστε να ζ σουν οι Νε νυ φοι!
ΚΗ,ΕΙΕ∑: Τον +να ∑επτβριο εψλλει η εξδιο Ακολουθα των αειν+στων:
1. Ιωννου (Ian) Fowler 2. Μαρκα Παγ νη.
Αιωνα του η ν η!
Αγαπητοί µου αδελφοί και όπως έχετε
καταλάβει τον τελευταίο καιρό αντιµετωπίζω ένα µικρό πρόβληµα µε την φωνή
µου. Ο γιατρός µου συνέστησε πλήρη
αφωνία και αποχή από τα καθήκοντά µου.
Χρειάζοµαι τις ευχές και τις προσευχές
σας για γρήγορη ανάρρωση.
Ευχές π. Ιωσήφ

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να ∑επτ βριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Τη Ελεον ρα κρη του Paul και τη Νεκταρα-Ελνη Kime, ε ανδοχο τον Νικλαο Αθανασου.
2. Του κατηχοενου Θω-Ανδρου-"αυ#δ γιου
του Ανδρου Αναστασου και τη Elsie Hughes,
ε αναδχου τον Κωνσταντνο Μιχαηλδη και
τον Ιωννη Μανιταρ.
3. Τη Αρινα-∑οφα κρη του Mark και τη
Φωτειν+-Faye Goodridge, ε αναδχου τον
Πρη Προντζου, την Λαυρεντα Προντζου και
τον Neil Goodridge.
4. Του Μξιου γιου του ∑ταρου και τη Αλεξνδρα ∑ταρου, ε ανδοχο τον Λουκ ∑ταρου.
5. Τη Λεα-Αναπλλα κρη του Κωνσταντνου
Κ στα και τη Catherine Kalozois, ε αναδχου τον Γρηγριο Καρασιαλ+ και την Charlotte
Thompson.
6. Του Χαρλαπου-Robert γιου του Richard και
τη Ευδοκα Howells, ε ανδοχο τον Κωνσταντνο Χρυσοστου.
7. Του Αντωνου-Kai γιου του Dean Rowe και τη
Βασολα Προδρου, ε ανδοχο την Αθανασα Κωνσταντνου.
8. Τη Αιιλα-Ευαγγελα κρη του Ισωνα και
τη Ελνη Πλυσ+, ε ανδοχο την Μαρα Μαρτδη.
9. Τη Ραφαλλα κρη του "ηητρου Φλουρντζου και τη Μαρα Πτρου, ε ανδοχο την
5νδρια-∑οφα Παπαχρυσοστου.
10.Τη Ααλα κρη του Φωτου και τη Μαρνα
Ευαγγλου, ε ανδοχο τον Ανδρα ∑ολωο.
11.Του Πτρου-Ζ+νωνα γιου του Patrick Widdowson και τη Κυριακ+-Βαλεντνα Παρτκη, ε
αναδχου τον Χαρλαπο Παρτκη και τον
Andrew Couves.
12.Του Ζαχαρα γιου του Πτρου και τη Joanne
Χριστοφ+, ε αναδχου την ∑αλ η Ζ+νωνο
και την Leanne Hastings.
13.Του Αλξανδρου γιου του Μριου Κυρικου και
τη Diane Egyedova, ε αναδχου του Βασιλεου Κυρικου, τον Robert Ashley και την
Carly Ashley.
14.Τη Θλεια-Rose κρη του Shane Searle και
τη Ευπραξα Κωνσταντνου, ε ανδοχο τον
Αλξανδρο Κυρικου.
Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ$τιστοι!

ing,” Says the LORD Almighty. [N.B. This prophecy of Malachi
is in reference to Christ where we see two Lords, the first Lord
sends out the second Lord. In the Hebrew text, both Lords are
referred to as “Yahweh” where the first one is the Father and
the second one is the Son Who is also coming, ie. when Jesus
was born. The “Messenger of the covenant” is Jesus Christ who
brought the New Covenant with the bloodless sacrifice of His
Body and Blood in Holy Communion instituted at the Last Supper.]
Malachi 5:2 - But you, Bethlehem Ephrathah, Though you are
little among the thousands of Judah, Yet out of you shall come
forth to Me The One to be Ruler in Israel, Whose goings forth
are from of old, From everlasting. [N.B. This prophecy of Malachi is in reference to Christ – see Matthew 2:6. The Ruler and
Messiah of Israel will be born in Bethlehem whose origins are
from everlasting, ie. eternity! Nobody can take on flesh and be
from eternity except God; therefore Jesus Christ is God Who
was born in Bethlehem fulfilling this prophecy.]
Matthew 1:21 - And she will bring forth a Son, and you shall
call His name JESUS, for He will save His people from their sins.
[N.B. The angel Gabriel says to St Joseph to call the child’s
name “Jesus”, which means “Yahweh saves”. Immediately
after, the angel Gabriel adds the words “for He will save His
people from their sins”, which means that Jesus does not only
bear the name but is Yahweh the Son since He saves. Also, it
states that Jesus has His own people something that Joshua
(Jesus son of Navi) doesn’t have in the Old Testament who has
the same name as Jesus!]
Matthew 4:16 - The people who sat in darkness saw a great light
[ie. Jesus Christ]; and to those who sat in the region and shadow
of death, light [ie. Jesus Christ] rose up to them.

Jeremiah 10:10 - But the LORD is the true God, He is the living Matthew 11:27 – All things have been delivered to Me by My
God, and an everlasting King: at His wrath the earth shall trem- Father, and no one knows the Son except the Father. Nor does
ble, and the nations shall not be able to abide His indignation.
anyone know the Father except the Son, and the one to whom
the Son wills to reveal Him.
Isaiah 40:3 - The voice of one crying in the wilderness [St John
the Baptist]: “Prepare the way of the LORD [Jesus]; Make Matthew 16:16 – Simon Peter answered and said, “You are the
straight a highway for our God.” [N.B. This prophecy of Isaiah Christ, the Son of the living God.”
speaks of St John the Baptist as “the voice of one crying in the
wilderness”. The Lord whose way is being prepared is Christ. It Matthew 18:20 – For where two or three are gathered together
should be noted that in the Hebrew Scriptures, the word “Lord” in My name [Jesus’ name], I am there in the midst of them.
is referred to as “Yahweh” (Jehovah). Therefore, the Lord [N.B. This saying of Christ shows His omnipresence where He
about Whom the Prophet Isaiah is speaking about is Yahweh the can be in any place where two or three are gathered in His
Son making Jesus equal to Yahweh the Father in essence.]
name. These are qualities that only God has!]
Malachi 3:1 - “Behold, I [God the Father] send My messenger Matthew 28:20 – and behold, I [Jesus] am with you always,
[St John the Baptist], and he will prepare the way before Me. even to the end of the age. [N.B. This saying of Christ confirms
And the Lord [Jesus Christ, God the Son], whom you seek, will to His disciples that as God He will always be with them.]
suddenly come to His temple, even the Messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, He [Jesus Christ] is com(To Be Continued…)
Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης
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