ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
M ADAMOU £300. D POTSOS £20. M PILINAS £60. V AGAPIOU £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

ΕΚΛΟΓΕΣ - ELECTIONS
Πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας και οµόφωνα εγκρίθηκαν τα οικονοµικά
της Εκκλησίας µας, την Κυριακή 30η Νοεµβρίου 2014. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μάριος Αδάµου αναφέρθηκε στο έργο της Εκκλησίας µας και η Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη στο έργο της Αδελφότητας. Αποφασίσθηκε πως οι εκλογές για νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και Βοηθητική Αδελφότητα θα γίνουν την Κυριακή 21η ∆εκεµβρίου 2014. Για να ψηφίσει κάποιος
και να ψηφισθεί είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραµµένο µέλος της Κοινότητας να είναι παρών.

ANNUAL DINNER & DANCE
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε ο ετήσιος χορός µας που έγινε την Κυριακή 9η Νοεµβρίου
2014 στο Highland Restaurant, Broxbourne για Ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας
µας. Τα χρήµατα που µαζέψαµε από την βραδιά µαζί µε χορηγία των Αδελφών Ροδοσθένους ανήλθαν στις £12000. Σας ευχαριστούµε πολύ όλους, που µε τον οποιονδήποτε τρόπο
ενισχύσατε την βραδιά, ιδιαιτέρως όµως τους αδελφούς Ροδοσθένους.
TAVLI COMPETITION
Θερµές ευχαριστίες στους διοργανωτές του διαγωνισµού στο Τάβλι που έγινε την Παρασκευή 28/11/2014 στους κ. Μαστρίδη, Μιχαήλ και Λαζούρα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον Ανώνυµο δωρητή. Νικητής του διαγωνισµού αναδείχτηκε ο κ. Tony Sturt µε
δεύτερο τον κ. Γιάννη Πάουρο. Το ποσό που µαζεύτηκε ανήλθε στις £700.
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!!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
01. Ναο
04. Βαρβρα
05. ∑ββα
06. Νικ λαο
07. Αβρ σιο
09. &ννα
12. ∑πυρ+δων
13. Ευστρτιο, Λουκ+α
15. Ελευθ3ριο, Ανθ4
17. ανι4λ, ιονσιο
19. Αγλα6α
20. Ιγντιο
21. Θειστοκλ4, Ιουλιαν4
22. Αναστασ+α
23. Ν4φων
24. Ευγεν+α
25. Χρ4στο, Χρσα, Χριστ+να
26. Εανου4λ
27. ∑τ3φανο
28. να

Χρ νια Πολλ
στου εορτζοντε!!

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

∆εκέµβριος 2014 / December 2014
1/12/14

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service

9.30-10-00

Πέµπτη

4/12/14

Βαρβάρας Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Barbara

9.30-11.30

Παρασκευή

5/12/14

9.30-11.30

∆ευτέρα

Σάββατο

6/12/14

Σάββα Ηγιασµένου / Savvas the Sanctified
Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας / Nicholas bishop of Myron of Lycia

Τρίτη

9/12/14

Σύλληψις Αγίας Άννης / The Conception of St Anne the mother of the Virgin Mary

9.30-11.30

Παρασκευή

12/12/14

Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριµυθούντος του Θαυµατουργού
Spyridon Bishop of Trimithoundos the Wonderworker

9.30-11.30

∆ευτέρα

15/12/14

Ελευθερίου Ιεροµάρτυρος και µητρός αυτού Aνθίας
Priest-martyr Eleftherios and his mother Anthia

9.30-11.30

Τετάρτη

17/12/14

∆ιονυσίου Ζακύνθου / Dionysios of Zakynthos

9.30-11.30

9.30-11.30

Σάββατο

20/12/14

Ιγνατίου Θεοφόρου / Ignatios of Antioch the God-bearer

9.30-11.30

∆ευτέρα

22/12/14

Αναστασίας Φαρµακολυτρίας / Anastasia the deliverer from Potions

9.30-11.30

Τετάρτη

24/12/14

Βασιλικές Ώρες, Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου / Royal Hours, Great Vespers of Nativity of Christ and Divine Liturgy of Basil the Great

9.30-12.30

Πέµπτη

25/12/14

Η Γέννησις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού / The Birth of our Lord Jesus Christ

9.30-12.30

Παρασκευή

26/12/14
27/12/14

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου / Synaxis of the Most Holy Mother of God
Στεφάνου πρωτοµάρτυρος και αρχιδιακόνου / Stephen the first-martyr and archdeacon

9.30-12.00

Σάββατο

9.30-11.30

Ιανουάριος 2015 / January 2015
Πέµπτη

1/1/15

Περιτοµή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου
Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great

9.30-12.30

Η τελευταα η ρα του
ην Νοε βρου κλενει ε την
εγλη εορτ του Πρωτκλητου
αθητ του Κυρου του Αποστλου Ανδρ α.
Ο Απστολο Ανδρ α
εδε και βρκε τον Μεσσα και
Λυτρωτ λων α. Το ανακονωσε πρ&τα στου φλου του
και λοι πια αζ γνονται αθητ  του Κυρου α.
Βρκα ε τον Μεσσα επε. *ρα ε ε δεν χρειζεται να
ψξου ε, δεν χρειζεται να ανησυχο/ ε. Ο Μεσσα και ο Λυτρωτ και σωτρα α εναι
πια εδ&.
Τον ανγγειλε πρωταρχικ ο Αρχγγελο Γαβριλ στην
Μαρα. Η δια η Παναγα α
τον γ ννησε και τον φερε στον
κσ ο σε ε . Η Εκκλησα τον
αναγγ λλει καθη εριν ειδικ
αυτ  τι η ρε ξεκιν&ντα
απ την Εορτ των Εισοδεων

τη Θεοτκου ε τι Καταβασε των Χριστουγ ννων που λ νε: «Χριστ γενντε δοξσατε».
Θα κληθο/ ε σε λγο
λοι α να συ ετ χου ε στο
γα αυτ υστριο τη Ενανθρωπσεω του Θεο/ και Κυρου α Ιησο/ Χριστο/.
Πολλ  φορ  και λιστα χωρ να το καταλαβανει ο
πολ/ κσ ο γνεται να ε
τον Χριστ ειδικ αυτ  τι ηρε που που πα και που
σταθε ακο/ Χριστουγεννιτικα τραγο/δια, βλ πει δ νδρα
στολισ να και βιτρνε, αγορζου ε κρτε και στ λνου ε
ευχ  ο να στον λλο.
Ουσιαστικ τι ευχ αστε
και τι πιστε/ου ε; 9τι ο Χριστ εναι παρ&ν.
Ο Χριστ εναι αυτ
που ε την γ ννηση Του αλλζει τον χρνο και ετρει σε
προ και ετ Χριστν.

Ο Χριστ αδελφο εναι
σα α. :ιτι τον χου ε ενδυθε ε την Βπτισ α. Και
α τον φανερ&νει καθη εριν
το *γιο Πνε/ α.
∑ε αυτν α αναβοσουε και ε ε ω λλο Απστολο Ανδρ α «Ευρκα εν τον
Μεσσαν», και α κνου ε απ
αυτ τα Χριστο/γεννα το δικ
α ν ο ξεκνη α τη αλλαγ
τη ζω α, ε οναδικ οδηγ Εκενον που θα γεννηθε και
πλι για α και ε οναδικ
αποτ λεσ α την Βασιλεα των
Ουραν&ν.
Γ νοιτο!!

Καλ$ Χριστο+γεννα
και Ευλογη23νο4
ο καινο+ργιο4 Χρ5νο4
2015.

‘Show us the Father’? Do you not believe that I am in the
Father, and the Father in Me? The words that I speak to you I
do not speak on My own authority; but the Father who dwells
in Me does the works. Believe Me that I am in the Father and
the Father in Me, or else believe Me for the sake of the works
themselves. [Note: This passage shows the equality of the
John 8:58-59 – Jesus said to them [the Jews], “Most assur- Father and the Son where Jesus points out to St Philip that
edly, I say to you, before Abraham was, I AM.” Then they whoever has seen Him, has seen the Father and that they are
took up stones to throw at Him [Note: I AM in Greek is ‘Ego in each other, ie. one in essence.]
imi’ and is a name of God in the Old Testament. This was
revealed to Moses at the burning bush by the Son of God who John 17:3 – And this is eternal life, that they may know You,
is the Word of God – see Exodus 3:13-15; Isaiah 43:10; John the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.
4:26, 6:20, 8:24, 8:28, 13:19, 18:5-8. The Jews saw Jesus’
statement as a direct, explicit and unmistakable claim to per- John 17:5 - And now, O Father, glorify Thou Me [Jesus
fect equality with God. No wonder the Jews were ready to Christ] with Thine Own Self with the glory which I had with
stone Him for what they viewed as blasphemy under the Mo- Thee before the world was. [Note: This shows that Jesus
saic Law, which requires death by stoning.]
Christ existed and had the glory before the world was made
showing His Divinity.]
John 10:27-33 – “My sheep hear My voice, and I know them,
and they follow Me. And I give them eternal life, and they John 17:10 - And now I am no more in the world, but these
shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My are in the world, and I come to Thee. Holy Father, keep
hand. My Father, who has given them to Me, is greater than through Thine own name those whom Thou hast given Me,
all; and no one is able to snatch them out of My Father’s hand. that they may be one as We are One [ie. God the Father and
I [Jesus] and the Father are one.” Then the Jews took up God the Son].
stones again to stone Him. Jesus answered them, “Many good
works I have shown you from My Father. For which of those John 17:24 – Father, I desire that they also whom You gave
works do you stone Me?” The Jews answered Him, saying, Me may be with Me where I am, that they may behold My
“For a good work we do not stone You, but for blasphemy, glory which You have given Me; for you loved Me [Jesus
and because You, being a Man, make Yourself God.” [Note: Christ] before the foundation of the world [ie. before time
Here, Christ shows His Almightiness where nobody is able to began in eternity].
snatch His sheep from Him. Also, immediately after He mentions God the Father’s Almightiness where nobody can snatch John 20:27-29 - Then He [Jesus] said to Thomas, “Reach
the sheep from the Father Who gave Jesus the sheep. There- your finger here, and look at My hands; and reach your hand
fore, the sheep are found in the hands of the Father and the here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but beSon. But, since Jesus said that the Father “is greater than lieving.” And Thomas answered and said to Him [Jesus], “My
all”, He made it clear that He is not greater than the Son and Lord and my God!” Jesus said to him, “Thomas, because you
is why He adds the phrase “I and the Father are one” to have seen Me, you have believed. Blessed are those who have
show that He is equal in Divinity to the Father and in Al- not seen and yet have believed.” [Note: St Thomas calls Jesus
mightiness (strength). The Jews saw Jesus’ statement as a “My Lord and my God” and Jesus does not correct Thomas
direct, explicit and unmistakable claim to perfect equality with to show that He agreed with his confession about His DivinGod. No wonder the Jews were ready to stone Him for what ity.]
they viewed as blasphemy under the Mosaic Law, which requires death by stoning.]
Acts 8:37 – Then Philip said, ‘If you believe with all your
heart, you may [be baptised].’ And he answered and said, ‘I
John 11:4 – When Jesus heard that [Lazarus is sick], He said, believe that Jesus Christ is the Son of God.’
“This sickness is not unto death, but for the glory of God, that
the Son of God [Jesus Christ] may be glorified through it.”
Acts 13:47 - For thus the Lord hath enjoined us: I have set
Thee [Jesus Christ] for a light to the nations, that Thou [Jesus
John 14:8-11 – Philip said to Him, “Lord, show us the Father, Christ] be for salvation unto the uttermost part of the earth.
and it is sufficient for us.” Jesus said to him, “Have I been
with you so long, and yet you have not known Me, Philip? He
(To Be Continued…)
who has seen Me has seen the Father; so how can you say,

2.

Ο γιο Νικ λαο
Ο γιο Νικ λαο γεννθηκε τον
3ο αινα .Χ. στα Πταρα τη Λυκα, απ
γονε ευσεβε και πλουσου και !δρασε
την εποχ των αυτοκρατ ρων %ιοκλητιανο&,
Μαξιιανο& και Μεγλου Κωνσταντνου.
∑ε νεαρ ηλικα !εινε ορφαν 
και κληρον ο ια εγλη περιουσα.
Αλλ ο Νικ λαο, επνε ενο απ φιλνθρωπα συναισθατα, δι!θετε την περιουσα
του για να ανακουφζει πορα, ορφαν,
φτωχο&, χρε και στενοχωρη!νου
οικογενειρχε. /να λιστα, θα δι!φθειρε τι τρει κ ρε του, προκει!νου να
εξασφαλσει χρατα. 0ταν το !αθε αυτ
ο Νικ λαο, υστικ σε τρει ν&κτε εξασφλισε την προκα των τριν κοριτσιν,
αφνοντα 100 χρυσ φλουρι στην κθε
α. /τσι, οι τρει κ ρε αποκαταστθηκαν
ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον

και γλτωσαν απ β!βαιη διαφθορ.
∑την συν!χεια αφιερθηκε στον
ασκητικ βο, λ γω ω τη ξεχωριστ
αρετ του τιθηκε, χωρ να το επιδιξει, αρχικ ε το αξωα του Ιερ!α στα
Πταρα και συν!χεια ε το αξωα του
αρχιεπισκ που Μ&ρων. Απ τη θ!ση αυτ
καθοδηγο&σε ε αγπη το πονι του και
οολογο&σε ε παρρησα την αλθεια. Για
το λ γο αυτ συνελφθη απ του τοπικο& ρχοντε και ρχτηκε στη φυλακ.
0ταν ω ανλθε στον αυτοκρατορικ θρ νο ο Μ!γα Κωνσταντνο ελευθερθηκαν λοι οι Χριστιανο και !τσι ο
Νικ λαο επανλθε στο αρχιεπισκοπικ
θρ νο. Μλιστα !λαβε !ρο στην Α’ Οικουενικ ∑&νοδο, που ξεχρισε για τη
σοφα και την ηθικ του τελει τητα.
Κοησ του το 330 .Χ. και η νη του
τιται στι 6 %εκεβρου εκστου !του.

να Νο βριο γιναν στην Εκκλησα

α οι Βαπτσει (∑υνχεια /

Continued):

20. Τη Φλωρεντα-Rose κ ρη του Χαρλαπου Αντωνιδη και τη Stephanie Sheehan, ε αναδ χου τον
∑ταρο ∑ταρου και την Nikki Stubbs. 21. Τη Ισαβ"λλα κ ρη του Χαρλαπου Αντωνιδη και τη Stephanie Sheehan, ε
αναδ χου τον Χριστ φορο ∑ταρου και την Maria White.

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

ΓΑΜΟΙ: Τον

να Νο βριο γινε στην Εκκλησα α ο Γ* ο: Του Παλου Heighton ετ τη Αθην Κυρικου. Ευχ" αστε να ζ σουν οι Νε"νυ φοι!

ΚΗ-ΕΙΕ∑: Τον να Νο"βριο εψλλει η εξ διο Ακολουθα των αεινστων: 1. Ελ"νη Νικολα4δη
Ζω-Dawn ∑ολωο. 3. Γεωργου Κστα 4. Μαργαρτα Roberts. Αιωνα του η ν η!

2.

Ο Αρχιµανδρίτης Ζαχαρίας του Essex στην Εκκλησία µας.
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π. Ζαχαρίας από το Μοναστήρι του Τιµίου
Προδρόµου στο Essex θα είναι µαζί µας την Παρασκευή 19η ∆εκεµβρίου και
ώρα 7µµ για την καθιερωµένη του Χριστουγεννιάτικη οµιλία µε θέµα:
«Παχύνεται ο Θεός µε ανθρώπινη σάρκα για να παχύνει η ψυχή µας µε τη χάρη της σωτηρίας». Η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσική µε τους Ιεροψάλτες του Ναού µας θα ψάλλουν επίκαιρους Χριστουγεννιάτικους Ύµνους και
τα Κάλαντα. Σας περιµένουµε για να µπούµε µαζί στο πνεύµα των Χριστουγέννων, απολαµβάνοντας την οµιλία και τους επίκαιρους Ύµνους µε τα κάλαντα.

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Νο βριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Τη Λεα κ ρη του Αναστασου και τη Magdalena
Αναστση, ε αναδ χου τον Γεργιο Παναγ και την
Lina Akavickaite.
2. Τη Μαρα κ ρη του Παλου και τη ∑τ"φανη Αριστεδου, ε ανδοχο τον Αντνιο Αριστεδου.
3. Τη Χλ η κ ρη του Χρστου Πιερ και τη Ελ"νη
Γεωργκη, ε ανδοχο τον Γεργιο Γεωργκη.
4. Τη (λλη κ ρη του Μριου και τη Αγγελικ Γιννη,
ε αναδ χου την Ανδρολλα Αντωνιδη και την
)ρτει-Μιχα"λλα Γιννη.
5. Του Αλἐξανδρου γιου του Πολκαρπου και τη Χρυστλλα Παπαδοπολου, ε αναδ χου την Ιωννα
∑τατη και τον Ιωννη Θεοδρου.
6. Του Ιωσφ-Ιωννου γιου του Jeffrey-Michael Henegan
και τη Ιωννα Μενκου, ε ανδοχο τον ∑τ"λιου
Μενκου.
7. Τη Ροζ"λλα-Ελ"νη κ ρη του Adam Wilson και τη
∑τ"λλα Κελλττη, ε ανδοχο την Μαρα ∑οφοκλ"ου.
8. Τη Αικατερνη-Ελ"νη κ ρη του Π"τρου και τη Ελ"νη Λιπη, ε ανδοχο τον Ηλα Παπαθανασου.
9. Τη )ννα κ ρη του Μιχαλκη–Λο4ζου Μιχαλ και τη
Gemma Dalling, ε αναδ χου τoν Μιχαλ Μιχαλ και
την Θεοδρα Μιχαλ.
10.Του Χριστιανο γιου του Αλ"ξιου και τη Ελ"νη Μιχαλ, ε ανδοχο τον Χρστο Μιχαλ.
11.Του )γγελου γιου του Αλ"ξιου και τη Ελ"νη Μιχαλ,
ε ανδοχο τον Ανδρ"α Πρ"φα.
12.Του ∑εβαστιανο-6αυδ-Arthur γιου του Edward και
τη Davina Milner, ε αναδ χου τoν Barrie Keeler
και την )ννα Keeler.
13.Του Χαρλαπου-∑ταρου γιου του Ελευθερου και τη
Ιωννα Μουσογιννη, ε ανδοχο την Αναστασα Αγγελκη.
14.Του Ζνων γιου του Χαρλαπου και τη Αναστασα
Αντωνου, ε αναδ χου τoν ∑ββα Λο4ζου και την
Γεωργα Λο4ζου.
15.Τη Χλ η κ ρη του 6ηητρου και τη Μιχαηλνα
Πρκου, ε αναδ χου την Λεκη Χρστου και την
Χρυστλλα Νικ λα.
16.Τη Ισαβ"λλα-Dawn κ ρη του Ανδρ"ου Πιερ και τη
Katie Mears, ε ανδοχο τον Παναγιτη Βραχη.
17.Του Λ"ων-Γεωργου γιου του Ιωννη-∑τ"φανου και τη
Χρυσταλ"νια Gabon, ε αναδ χου τoν ΠαναγιτηΓεργιο Ηλιδη και την Galina Todorova.
18.Τη Ολβια-Rose κ ρη του Paul James και τη Χρυστλλα Μην, ε αναδ χου την Ελ"νη ∑ββα και τον
∑ββα ∑ββα.
19.Του Γεωργου-Charlie γιου του Paul James και τη
Χρυστλλα Μην, ε αναδ χου τoν Νικ λαο Μην,
Λουκ Μην και τον Θε πιστο Μην.
<— (∑υνχεια / Continued)

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

