ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
A SARGEANT £30. C VICTOROS £100. E KYPRIANOU £300. A REGAS £100.

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

ANNUAL DINNER & DANCE
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
Την Κυριακή 9η Νοεµβρίου 2014 και ώρα 6.30µµ, στο Highland Restaurant, 8-11, 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.

TAVLI COMPETITION
On Friday 28th November 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 an
anonymous person. Please contact the organisers Savvas Mastrides, Ploutarxos Lazouras, Andy
Michael.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
01.
01. Ανργυρο, Αργριο, αιαν,
Κοσ
05. Επιστ$η, Γαλακτ(ων
08. Μιχα$λ, Γαβρι$λ, -γγελο,
Ταξιρχη, ∑τατιο
09. Νεκτριο
10. Αρσ2νιο
11. Μην, Β(κτωρα 12. Νε(λο
13. Χρυσστοο
14. Φ(λιππο
16. Ματθα(ο
17. Γεννδιο
18. Πλτων
21. Μαρ(α
22. Φιλ$ων
25. Αικατερ(νη, Μερκοριο
26. ∑τυλιαν
30. Ανδρ2α

Χρνια Πολλ
στου εορτζοντε!!

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ 1940
Την Κυριακή 26η Οκτωβρίου 2014 έγινε ο επίσηµος εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Επίσηµος οµιλητής της ηµέρας
ήταν ο ∆ιδάσκαλος κ. ∆ηµήτριος Αντωνακόπουλος από τα πρώτα στελέχη της ΕΕΑ στην Μεγάλη Βρετανία. Μας ταξίδεψε και µας καθήλωσε µε
τον βαθυστόχαστο λόγο του µεταφέροντας τα βαθιά νοήµατα της ηµέρας, συγκρίνοντας το τότε µε το σήµερα. Τον ευχαριστούµε θερµά και τον
περιµένουµε και πάλι.

ÉÅÑÅÓ ÁÊÏËÏÕÈÉÅÓ
Εσπεριν ∑αββτου 5.00—6.00 
Θεα Λειτουργα Κυριακ

«Βλ&πω δα+,ονα/ να τον
&χουν κυκλ4σει και να τον
κρατ9νε»
Επε ο Αββ9/ Μακ9ριο/,
τι ταν λθα στην Κωνσταντινοπολη ου γενν θηκε η επιθυα να την γνωρσω. Και περπατντα σε κποια γειτονι,
και η συνεδηση ου βεβαινει
την αλ θεια για σα λ!γω, βλ!πω ε τα νοητ τια, τα οποα
ου δρισε ο Κριο για να
κατανο τα θαυσι του, βλ!πω κποιον νθρωπο, σαν να
ταν ευνοχο και να στ!κεται
!ξω απ πορνικ καταγγιο.
Φαινταν πολ στενοχωρη!νο
και !κρυβε ε τι δο παλε
το πρσωπ του, και !κλαιγε
!τσι που νιζε τι και ο ουραν θρηνοσε αζ του.
Αφο τον πλησασα και
τον ρτησα. Ποιο/ ε+ναι ο λ?-

γο/ για τ&τοιο θρBνο και τ?ση στενοχ4ρια; Και γιατ+ δεν
φεGγει/ απ? εδ4, που ε+ναι

9.30—12.30

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

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

3/11/14

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

9.30-11.30

Πέµπτη

6/11/14

∆ηµητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus

9.30-11.30

Σάββατο

8/11/14

Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ και ∆υνάµεων Ασωµάτων
Archangels Michael & Gabriel and Heavenly Bodiless Powers

9.30-11.30

Πέµπτη

13/11/14

Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόµου
St John Chrysostom Archbishop of Constantinople

9.30-11.30

Παρασκευή

14/11/14

Φιλίππου Αποστόλου (Κατάλυσις Ιχθύος) / Apostle Philip (Fish permitted)

9.30-11.30

Παρασκευή

21/11/14

Εισόδια της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)
Entrance of the Mother of God into the Temple (Fish permitted)

9.30-12.00

Τρίτη

25/11/14

Αικατερίνης της Μεγαλοµάρτυρος & Πανσόφου και Μερκουρίου
Great Martyr Catherine and Mercurios

9.30-11.30

Τετάρτη

26/11/14

Αγίου Στυλιανού / St Stylianos

9.30-11.30

∆εκέµβριος 2014 / December 2014
∆ευτέρα
Πέµπτη
Παρασκευή

1/12/14
4/12/14
5/12/14

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Βαρβάρας Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Barbara
Σάββα Ηγιασµένου / Savvas the Sanctified

9.30-10-00
9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο

6/12/14

Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας / Nicholas bishop of Myron of Lycia

9.30-11.30

καταγ4γιο πορν4ν και ασελγ4ν γυναικ4ν; Πε/ ,ου, σε
παρακαλ4, δι?τι προκαλε+
,εγ9λη συ,π9θεια ο θρBνο/
σου.
Και απαντντα ου λ!γει: Ω προ την φση ου εαι, !νδοξε δολε του Θεο,
γγελο, πω λοι οι χριστιανο κατ την ρα του βαπτσατο ο καθ!να παρνει απ τον
Θε !ναν φλακα γγελο, για
προστασα και σκ!πη αυτο του
ανθρπου που τρα εναι εδ,
και πολ θλβοαι που τον βλ!πω να διαπρττει την ανοα
και να ασωτεει, πω βλ!πει,
ε αυτ ν την πρνη. Και π
να η θρην σω ταν βλ!πω την
εικνα του Θεο να χνεται σε
τ!τοιο σκοτδι;

Του λ&γω τ?τε εγ4. Και γιατ+
δεν τον νουθετε+/ και διδ9σκει/ να ξεφGγει απ? το σκοτ9δι αυτB/ τη/ α,αρτ+α/;
Και ου επε ο γγελο.
Επειδ δεν !χω περιθρια να
τον πλησισω, διτι απ την
στιγ που αρχσει να διαπρττει την ααρτα γνεται δολο
των δαινων, και δεν !χω καα εξουσα πνω του.

Και π9λι λ&γω προ/ αυτ?ν.
Απ? ποG γ+νεται φανερ? ?τι
δεν &χει/ κα,+α εξουσ+α π9νω του, αφοG ο Θε?/ σου τον
ε,πιστεGθηκε;
Μου επε ο γγελο. Ο
Θε α, που εναι αγαθ και
φιλνθρωπο,
!κανε
τον
νθρωπο αυτεξοσιο και τον
φησε να πορεεται την οδ
που του αρ!σει, αφο πρτα του
!δειξε και τι δο οδο, την
στεν δηλ. και την πλατεα. Και

βεβαω αφο πρτα του φαν!ρωσε το τ!ρα και των δο οδν, τι δηλ. το βδισα τη
στεν  και θλι!νη οδο περνει !σα απ πνου προσωριν, αλλ οδηγε στην ατελετητη !σα στου αινε των αινων ανπαυση, η δε πλατεα
στην αινιο κλαση και στο
πυρ τη γε!ννη και σε λε τι
λλε τιωρε. Επο!νω τ
λλη νουθεσα !νει να κνω
εγ στον δικ ου νθρωπο,
τον οποο ου επιστεθηκε ο
Θε να σκεπζω; Εξ λλου ο
διο ο Κριο και Θε α
Ιησο Χριστ ο Υι του
Θεο του ζντο νουθετε και
παρακαλε και του διδσκει
λου να η ετ!χουν σε αισχρ! πρξει, και λι κποιοι σπανω σκ!πτονται ε σεβασ τα Θεα του λγια.
∑υν!χεια στην 2η σελδα…
Οι Αγιογραφ+ε/ των Αγγ&λων ε+ναι απ?
τον Ιερ? ,α/ Να? &ργο Ιερ. Λουκ9 ΞενοφωντινοG και ωρε9 ιονυσ+ου Λιβ&ρα.

with God and therefore is eternal. Another Scripture that supports this is “I have been established from before the age [ie.
everlasting], From the beginning, before there was ever an
earth” (Proverbs 8:23) where it shows that Christ was before
time with the word “before the age” when God the Father existed and describes this point as “from the beginning” with the
Mark 1:1 – The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son Father.]
of God.
John 1:4-9 – In Him was life, and the life was the light of men.
Mark 1:11 – Then a voice came from heaven [at Christ’s bap- And the light shines in the darkness, and the darkness did not
tism by St John the Baptist], “You are My beloved Son, in overcome it. There was a man sent from God, whose name was
John. This man came for a witness, to bear witness of the Light
whom I am well pleased.”
[ie. Jesus Christ], that all through him might believe. He was
Mark 9:7 – And a cloud came and overshadowed them [Jesus, not that light, but was sent to bear witness of that Light. That
Peter, James and John at the Transfiguration]; and a voice was the true Light which, coming into the world, gives light to
came out of the cloud, saying, “This is My beloved Son. Hear every man.
Him! [ie. Hear Him always. Greek is in the present imperative
John 1:14 – And the Word became flesh and dwelt among us,
form – akouete]”
and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the
Mark 14:61-62 – Again the high priest asked Him, saying to Father, full of grace and truth. [Note: Jesus is the “Word” and
Him, “Are You the Christ, the Son of the Blessed?” Jesus said, Son of God since He is the ONLY one “begotten of the Father”,
“I AM. And you will see the Son of Man sitting at the right hand ie. Born and NOT Created from God the Father since He is the
of the Power, and coming with the clouds of heaven.” [N.B. one Who “became flesh”. This underlines the act that He must
Jesus is asked by the High Priest at His trial if He is the Son of have been something else before He became flesh! To clarify,
God to which Christ replies “I am”, in Greek ‘ego imi’, which is Jesus was and is God who has come in the flesh!]
God’s Name as revealed to Moses, and when He said that the
Son of Man will be sitting at the right hand of the Power means John 3:13 - No one has ascended to heaven but He who came
He is equating Himself to God the Father and sharing authority down from heaven, that is, the Son of Man who is in the heaven.
with Him. The High Priest understands this correctly and [Note: Jesus has omnipresent qualities that only God has where
charges Jesus with blasphemy since he only sees Him as a man.] He is not only on earth talking with Nicodemus His secret disciple, as the Son of Man, but is also at that moment in time in the
Luke 1:35 – And the angel [Gabriel] answered and said to her heaven and everywhere else. This is something that only God
[Mary], “The Holy Spirit will come upon you, and the power of can do and Jesus being God Himself could do this!]
the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One
John 3:16 - For God so loved the world that He gave His Onlywho is to be born will be called the Son of God.”
Begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish
Luke 6:5 – And He [Jesus] said to them, “The Son of Man is but have everlasting life.
also Lord of the Sabbath.” [Note: This shows Jesus who is a
John 5:18 - Therefore the Jews sought all the more to kill Him,
man is also Lord, ie. God in the flesh – God and Man.]
because He not only broke the Sabbath, but also said that God
John 1:1-3 – In the beginning was the Word, and the Word was was His [Jesus Christ’s] Father, making Himself equal with
with God, and the Word [ie. Jesus Christ] was God. He was in God. [Note: The Jews tried to kill Jesus due to claiming that
the beginning with God. All things were made through Him, God is His Father and claiming equality with God the Father.]
and without Him nothing was made that was made. [Note: The
word “was” is used many times by St John the Evangelist for John 8:12 – Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the
the person of Christ, Who is the Word of God, showing He was light of the world. He who follows Me shall not walk in darkalways with God the Father. It also underlines that the Word ness, but have the light of life.”
(Christ) was God. But something peculiar happens when St John
(To Be Continued…)
the Evangelist ends his description of the Word and starts describing St John the Baptist. St John changes the description of
St John the Baptist with “There came a man that was sent from
God, whose name was John” (John 1:6). The word “there
came” underlines that St John the Baptist at some point became
a man and so has a beginning but not the Word Who was always

2.

∑υν!χεια απ την 1η σελδα…….

Του λ&γω π9λι. Γιατ+ σηκ4νει/ ,ε
κλ9,ατα τα χ&ρια σου προ/ τον ουραν?;
Μου απαντει ο γγελο. Βλ!πω
δαονα να τον !χουν κυκλσει και να
τον κρατνε, λλου να τραγουδνε και
λλου να γελνε χαροενοι, και γι'
αυτ κλαγοντα και αλαλζοντα σ κωσα
τα χ!ρια ου σε προσευχ προ τον Θε,
για να λυτρση το πλσα του απ του
δαονε. Και να ου δωρσει α ερα
να χαρ για την ετνοι του και την
επιστροφ απ τα !ργα του, για την εξοολγηση του, και να ε αξισει να παραδσω την ψυχ του, ετ απ εξοολγηση και ετνοια, αψεγδιαστη και καθαρ στον Κριο, χωρ καα κατηγορα
στην αγαθτητα του Θεο. Και αφο ου

τα επε αυτ !γινε φαντο απ προστ
ου ο γγελο. ∑α λ!γω λοιπν, αδελφο
ου, πω γνωρζω ε ακρβεια τι δεν
υπρχει λλη πιο βρωερ ααρτα, παρ
νον η πορνεα και η οιχεα και η καταρα!νη των ∑οδων. Και εν θ!λει να
ετανο σει αυτ που σ!ρνεται σε αυτ!
τι ααρτε, τον δ!χεται ο Θε ε περισστερη και εγαλτερη θερτητα απ
λου του ααρτωλο, διτι το πθο
εναι τη δικ  α επιλογ , αλλ το
πολλαπλασιζει ο διβολο ε του ερεθισο. Και εν κποιο θ!λει να απαλλαγ απ αυτ τα πθη πορε να τα
ξηρνει ε την αγρυπνα και την εγκρτεια.

(Μακαρου Αιγυπτου, Πρξει, ΡG 34,
221Α-224Β)

ΓΑΜΟΙ: Τον

να Οκτβριο γινε στην Εκκλησα α ο Γ) ο:
1. Του Ricardo-Carmelo Tagliarini ετ τη Χριστνα Κωνσταντινδη. 2. Του 6ηητρου-Inderjit Matharu
ετ τη Χριστνα Παναγιτου. 3. Του Ιωννου Μαρνο (Silcock) ετ τη Γεωργα Κυρικου. 4. Του Κστα Αντωνου ετ τη Mandy-Ann Bingham. 5. Του Daniel-Christopher-Hugh Middleton ετ τη Παντελα Γιακου%. Ευχ" αστε να ζ σουν οι Νε"νυ φοι!
ΚΗ,ΕΙΕ∑: Τον %να Οκτβριο εψλλει η εξ/διο Ακολουθα των αειν%στων: 1. Κωνσταντνου-Νικολου
∑ωφρονου (Ο Κωνσταντνο %ταν σ3ζυγο τη 8ννα ∑ωφρονου τη Βοηθητικ% Αδελφ/τητα α) 2.
Προκοπου 6ηητρου. 3. Ελνη Fishon. Αιωνα του η ν η!

Την Τετάρτη 29η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 5.30µµ έγινε στο Key Centre του Πανεπιστηµίου του Hertfordshire ο επίσηµος Αγιασµός για το Νέο Ακαδηµαϊκό Έτος 20142015 από τον Ιερατικό µας Προϊστάµενο και Orthodox Chaplain του Πανεπιστηµίου
Πρωτοπρεσβύτερου Ιωσήφ Παλιούρα. Αρκετοί Φοιτητές πήραν µέρος στον Αγιασµό
και οι Κυρίες της αδελφότητάς µας πρόσφεραν αρκετά εδέσµατα. Να υπενθυµίσουµε ότι
από το 1998 ο π. Ιωσήφ βρίσκετε κάθε Τετάρτη 5-7µµ στους χώρους του πανεπιστηµίου
και προσφέρει τις υπηρεσίες και την υποστήριξη του στους Ορθοδόξους Φοιτητές.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας & Άγιος Βασίλης
Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς µας εφέτος θα γίνει τις Κυριακές 7/12/2014 & 14/12/2014, και επίσης την Κυριακή 21/12/2014 ο Άγιος Βασίλης θα µοιράσει δώρα στους µικρούς µας φίλους. Σας περιµένουµε!!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Οκτβριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:

1. Του Θεοδρου γιου του Αλξανδρου (ο ιεροψλτη α) και τη Daniella Προκοπου, ε ανδοχο
την Ανδρονκη Λπρου.
2. Του Φλιππου-Ραφα%λ γιου του Νικολου και τη
Ελισβετ Αχιλλω, ε ανδοχο τον ∑ββαΑνδρα ∑ββα.
3. Του Ζαχαρα-Μριου γιου του Αντωνου Γεωργου
και τη Danielle Finch, ε αναδ/χου την Λου0ζα
Γεωργου και την Louise Finch.
4. Τη Μαρα κ/ρη του ∑ββα και τη Sarah Αντωνου, ε αναδ/χου την Ανδρο3λλα Πετρ% και
τον Jamie Wigger.
5. Τη Nikita-Μαρα κ/ρη του Giles-Alexander
και τη Αλεξνδρα-Μαρα Beer, ε ανδοχο
τον Χαρλαο Καλ3νιο.
6. Τη Κυριακ% κ/ρη του 6ηητρου και τη Παναγιτα Καζττη, ε αναδ/χου την Κυριακ% Κου%
και τον Ανδρα Χριστοφ/ρου.
7. Τη Αικατερνη κ/ρη του 6ηητρου και τη
Παναγιτα Καζττη, ε αναδ/χου την Ελνη
Χριστοφ/ρου και τον Μωυσ% Κου%.
8. Τη Ελνη κ/ρη του Γεωργου και τη Μαρνα
Ηλα, ε αναδ/χου την Χριστιννα Bradshaw και
τον James Bradshaw.
9. Τη Ελνη-Winnie κ/ρη του Αχιλλα Μιχα%λ και
τη Carly Richardson, ε αναδ/χου τον Φλιππο
Μιχα%λ και την 8νδρια Μιχα%λ.
10.Του Αλἐξανδρου-∑ββα γιου του Κυρικου∑ωτ%ρη και τη Γεωργα-Αναστασα Καγκελλρη, ε αναδ/χου την Ιωννα Κροδα και τον
Νικ%τα Νοικ/.
11.Τη Μαρνα-Rose κ/ρη του Domenico D’Avella και τη Θκλα Ευαγ/ρα, ε αναδ/χου την
Μαρα Egan και τον Lee Egan.
12.Του Γεωργου γιου του ∑τα3ρου και τη Χριστινα Κωνσταντνου, ε αναδ/χου τον Κωνσταντνο Ευαγγλου και την Μαρα Ευαγγλου.
13.Τη ∑οφα-Αλεξνδρα κ/ρη του Κορνηλου και
τη Αλεξνδρα Ιωαννδη, ε αναδ/χου τον
Μιχα%λ Atherton και την Μαριννα Atherton.
14.Τη Αλεξα-Θεοδρα-Κυριακ% κ/ρη του 6ηητρου και τη Παναγιτα 6ηητρου, ε αναδ/χου την Natalija Λυτρδη και τον Μιχα%λ Λυτρδη.
15.Του Χαρλαπου γιου του Ανδρου και τη Μαργαρτα Ανδρα, ε ανδοχο τον Μριο Ανδρα.

Ευχ" αστε να σα ζ σουν οι Νεοφτιστοι!

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;

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

Broxbourne Dental Care

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

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

