ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
L LOIZOU £600. G MICAHELIDES £50. L YIALOURI £100. Y CHRONIAS £160.
Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχαλάκης Πιλινάς και η Πρόεδρος της Βοηθητικής Αδελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, θα προσφέρουν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της Εκκλησίας µας την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13.30µµ, για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Η τιµή του εισιτηρίου θα
είναι £20 µε το ποτό. Παρακαλούµε να συνδράµετε την προσφορά των Προέδρων
µας. Σας περιµένουµε!!
Christian Aid & Patriarchate
Την περίοδο του ∆εκεµβρίου ο Σεβασµιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ. κ. Γρηγόριος ζήτησε µε Εγκύκλιο Γράµµα του να περιφερθούν ξεχωριστοί δίσκοι για το Christian Aid και για το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο. Οι δίσκοι που γυρίσαµε στην Εκκλησία µας απέφεραν για το Christian Aid
£300 και για το Πατριαρχείο µας £520.
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας & Άγιος Βασίλης
Πραγµατοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς µας και εφέτος τις Κυριακές 7/12/2014 & 14/12/2014, µε µεγάλη επιτυχία τα χρήµατα που µαζεύτηκαν ανήλθαν στις £2000. Ευχαριστούµε θερµά την Πρόεδρο της Βοηθητικής
Αδελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη µαζί µε τις κυρίες της Βοηθητικής Αδελφότητας αλλά και όλες τις άλλες κυρίες της Εκκλησίας µας που βοήθησαν και εφέτος στο Χριστουγεννιάτικο µας Παζάρι.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
01. Βασλειο
06. Θεοφνη, Φωτειν", Ιορδνη,
Φ%τιο, Ουρανα
07. Ιωννη, Πρ)δρο*ο
11. Θεοδ)σιο
12. Τατιαν"
17. Αντ%νιο
18. Αθανσιο, Κ/ριλλο
20. Ευθ/*ιο
21. Αγν", Μξι*ο, Νε)φυτο
22. Τι*)θεο, Αναστσιο
23. Αγαθγγελο
24. Ξ6νη
25. Γρηγ)ριο
26. Ξενοφ%ν
27. Χρυσ)στο*ο
28. Παλλδιο
31. Ευδοξα

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

Ιανουάριος 2015 / January 2015
Πέµπτη
∆ευτέρα

1/1/15
5/1/15

Περιτοµή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great
Μεγάλες Ώρες, Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου και Μἐγας Αγιασµός / Great
Hours, Great Vespers of Holy Theophany and Divine Liturgy of Basil the Great and Great Blessing of Water

9.30-12.30
9.30-1.00

Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασµός / Holy Theophany and Great Blessing of Water

9.30-1.00

Τετάρτη
Σάββατο
∆ευτέρα

7/1/15
17/1/15
19/1/15

Σύναξις Ιωάννου Προδρόµου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου / St Antony the Great

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Τρίτη
Τετάρτη
Πέµπτη

20/1/15
21/1/15
22/1/15

Ευθυµίου του Μεγάλου / Efthymios the Great
Μαξίµου του Οµολογητού / Maximos the Confessor
Τιµοθέου Αποστόλου και Αναστασίου του Πέρσου / Timothy the Apostle and Anastasios the Persian

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Κυριακή

25/1/15

Γρηγορίου του Θεολόγου (Εορτή του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. Γρηγορίου)
Gregory the Theologian (Feast of our Archbishop Gregorios)

9.30-12.30

∆ευτέρα
Τρίτη
Παρασκευή

26/1/15
Ξενοφώντος οσίου και της συνοδείας αυτού / Venerable Xenophon and those with him
27/1/15
Ανακοµιδή Λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόµου / Translation of the Relics of John Chrysostom
30/1/15 Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόµου
Τhe Three Great Hierarchs (St Basil the Great, St John Chrysostom & St Gregory the Theologian)

Τρίτη

6/1/15

Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μάρκου του Ευγενικού Επισκόπου Εφέσου
St Makarios the Egyptian and Mark Evgenikos the bishop of Ephesus

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Φεβρουάριος 2015 / February 2015
Κυριακή

1/2/15

ΑΡΧΗ ΤΡΙΩ∆ΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)

9.30-12.30

∆ευτέρα
Παρασκευή

2/2/15
6/2/15

Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor

9.30-12.00
9.30-11.30

Καλ και ευλογη νη
χρονι σε λου σα αγαπητο αδελφο. Ε αι σγουρο
πω το 2015 βρκε λου
γε του υγεα και ε$χο αι
δε γε τοι αγπη να διαν$σου ε την καινο$ργια χρονι.
%εσπζει η εορτ των Θεοφανεων αυτ τον να αλλ
και στην Εκκλησιαστικ α
ζω γενικ αφο$ σχεδν χρι τον 4ο αι)να εορταζταν
ω η κ$ρια εορτ και λιστα
συνεορταζταν αζ ε τα
Χριστο$γεννα.
Ἐν Ἰορδ)νῃ βαπτιζο01νου σου Κ5ριε: Ο Ιωννη εχε δη ξεκινσει το
Βπτισ α τη Μετανοα
πω εκενο το λεγε. 0ταν
λιστα ντυ νο ε $φασ α
απ τρχε κα λα και
τρωγε νηστε$οντα σε λη
του την ζω λι και ακρδε.
1λεγε λιστα δε στον
κσ ο τι εγ) σα βαπτζω
ε νερ Εκενο  ω που
θα ρθει σε λγο θα σα βαπτζει ε Πνε$ α 4γιο. Εδ)
λοιπν στον Ιορδνη ρχεται
και ο Κ$ρι α χι για να
βαπτισθε απ τον Ιωννη
αλλ για να φανερωθε: ἡ
τῆ8 Τρι)δο8 ἐφανερ:θη
προσκ5νησι8· Εναι η πρ)τη
φορ που χου ε φανρωση
τη Αγα Τριδα.
1χου ε ξαναδε αδελφο ου στην Παλαι %ιαθκη την φιλοξενα του Αβρα που βλπου ε την
Αγα Τριδα ω τρει

4γγελοι να επισκπτονται τον
Αβρα και να φιλοξενο$νται
απ εκενον.
Εδ) σ ερα δεν βλπου ε Αγγλου αλλ την

φανερ)νει αλλ και:
ἀγαπητBν
σε
Υἱὸν
ὀνο0)ζουσα·
Ονο ζει πλον το
%ε$τερο Πρσωπο τη Αγα
Τριδα ω Αγαπητν του
Υι.
1χου ε  ω φανρωση και αναφορ και στο Τρτο Πρσωπο τη Αγα Τριδα: καὶ τὸ Πνεῦ0α ἐν εἴδει
περιστερᾶ8, βλπου ε το
Τρτο Πρσωπο να πταται ε
την ορφ περιστεριο$ και
να φανερ)νει και αυτ ε
την δικ του σειρ το Λγο
του Θεο$ και Χριστ α:
ἐβεβαDου τοῦ λBγου τὸ
ἀσφαλ18.
Να λοιπν η φανρωση,
να λοιπν η δξα, να λοιπν
το θλη α, να λοιπν η σωτηρα.
∑?0ερον τὰ ἄνω τοῖ8
κ)τω συνεορτ)ζει, καὶ τὰ
κ)τω τοῖ8 ἄνω συνο0ιλεῖ.
Ε$χο αι αγαπητο ου
Αδελφο Ὁ ἐ πιφανε ὶ 8
Χριστὲ ὁ ΘεB8, καὶ τὸν κBσ0ον φωτDσα8 να πρεσβε$ει
για λου α και να χαρζει
την σωτηρα στι ψυχ α.

(ΕικBνα των ΘεοφανεDων
σε Βιτρ: απB το ΙερB του
Ναο5 0α8)
δια την Αγα Τριδα. Βλπου ε τον Πατρα να αρτυρε: τοῦ γὰρ Γενν?τορο8 ἡ
φωνὴ προσε0αρτ5ρει σοι,
χι νο να δεχνει και να

ΚΑΛΗ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
∑Ε ΟΛΟΥ∑
ΕΥΤΥΧΙ∑ΜΕΝΟ ΤΟ 2015

2.

Ο γιο Αντ νιο
Ο Μγα Αντ νιο γεννθηκε το
251 .Χ. στην νω Αγυπτο απ πλοσιου
και ενρετου γονε, του οποου χασε
σε νεαρ ηλικα. ∑υγκεντρ νει ω την
προσοχ του στην υστικ θεωρα των
οναχ ν τη ερου και στην φροντδα
τη ικρ αδελφ του. Γργορα αποφασζει να εγκαταλεψει τα εγκσια και
αναχωρε για την ρηο, αφο πρ τα τακτοποησε την ικρτερη αδελφ του και
ορασε την εγλη πατρικ περιουσα
στου φτωχο τη περιοχ του.
∑την ρηο παδευσε την ψυχ του
και τιθσευσε τα πθη του φθνοντα στα
αν τατα ρια τη σκηση στε η ψυχ
του αγου ποροσε να εξρχεται του σ ατ του εν βρισκταν ακη εν ζω.
Γνεται το πρτυπο των ασκητ ν. Πολλο εξ

αυτ ν φθαναν στην ρηο για να τον
ακοσουν και να τον συβουλευθον. Παρδωσε την ακρια ψυχ του στον ισθαποδτη Θε σε ηλικα 105 ετ ν.
Αν και, πω λγει ο Μγα Αθανσιο, α απ τι τελευταε επιθυε
του Οσου Αντωνου ταν να ενει κρυφ ο τπο τη ταφ του, οι οναχο
που ναζαν κοντ του λεγαν τι κατεχαν
το ιερ λεψαν του, το οποο επ Ιουστινιανο (561 .Χ.), κατατθηκε στην Εκκλησα
του Αγου Ιωννου του Προδρου στην
Αλεξνδρεια και απ εκε αργτερα, το
635 .Χ., εταφρθηκε στην Κωνσταντινοπολη.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’.
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις µιµούµενος, τῷ Βαπτιστῇ
εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόµενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήµου
γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουµένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου·
διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡµῶν.

ΕΚΛΟΓΕΣ - ELECTIONS / ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να εκ βριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Του κατηχο ενου Κωνσταντνου γιου του Mehmet και
τη Sofie Ajasllari, ε ανδοχο τον Πρωτοπρεσβ.
Ιωσφ Παλιο ρα.
2. Τη κατηχο ενη Μαρα-Β#ρα κ$ρη του Sadik
Rakipaj και τη Hatije Sollaky, ε ανδοχο τον Πρωτοπρεσβ. Ιωσφ Παλιο ρα.
3. Του Ανδρ#ου γιου του ∑ββα και τη Κλει' Παπαχρστου, ε ανδοχο την Χαρο λλα Αγαθαγγ#λου.
4. Του Λ#ανδρου γιου του Νικολου-Ανδρ#ου Λουκ και
τη Μαρτσα Κωνσταντνου, ε ανδοχο την ∑τ#φανη
Κωνσταντνου.
5. Τη Αι ιλα-Αγν-,ελφνη κ$ρη του Πα λου και τη
Χριστνα Αργυρο , ε αναδ$χου την Γεωργα Ηλα,
τον ∑τα ρο Ηλα, την Γεωργα Καλιγ#ρη και τον ∑τα ρο
Καλιγ#ρη.
6. Του Ιακ'βου-Ιωννη-William γιου του Lorien Whyte
και τη Roxana-Kristine Parfeni (Ρου να Ορθ$δοξη),
ε ανδοχο τον Ανδρ#α Ανδρ#α.

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

ΓΑΜΟΙ: Τον να εκ βριο γινε στην Εκκλησα α ο Γ* ο:
1. Του James-Richard Pheasant ετ τη LauraElizabeth Του αζ. 2. Του Daniel Hayes ετ τη
Γεωργο λα Καϊτνη. 3. Του Παρασκευ-Ανδρ#α
Νικολου ετ τη Hayley-Jane Hollands.
Ευχ! αστε να ζ σουν οι Νε!νυ φοι!

Στις Εκλογές που έγιναν στην Εκκλησία µας την Κυριακή 21η ∆εκεµβρίου
2014, για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Βοηθητικής Αδελφότητας εκλέχθηκαν οι κάτωθι σύµβουλοι:
ΚΗΕΙΕ∑:

Τον να ,εκ# βριο εψλλει η εξ$διο Ακολουθα των αει νστων: 1. Μιχαλ Χαραλπου 2. Ελ#νη Νικολου.
Αιωνα του η ν η!

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πρόεδρος Μιχαλάκης Πιλινά, Αντιπρόεδρος
Μενέλαος Ρήγας, Ταµίας Σάββας Μαστρίδης, Γραµµατέας Σάββας Σάββα.
Μέλη: Χρυστάλλα Walkey, Μάριος Αδάµου, Κωνσταντίνος Μαλέκος, Ανδρέας
Ευχαριστίες
Μιχαήλ, Ανδρέας Κυπριανίδης, ∆ρ. Γερόλεµος Ποντίκης, Λεόντιος ΧριστοδούΟ Ιερατικώς µας Προϊστάµενος ευχαριλου και Γιάννης Χρονίας.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ. Πρόεδρος Κυπρούλα Κυπριανίδη, Αντιπρόεδρος Λύδια Γιάγκου, Ταµίας Ευδοκία Κυπριανού, Γραµµατέας Έλενα Clacher.
Μέλη: ∆ώρα Ducousso, Ανδρούλλα Αγαθοκλέους, Χρυστάλλα Γεωργίου, Μαρούλλα Κωνσταντίνου, ∆ήµητρα Μιχαήλ, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Άννα Σωφρονίου, Καλλιόπη Χρυσάνθου και Μαρία Χρονία.
Ευχόµαστε σε όλους θερµά συγχαρητήρια για την εκλογή και καλή διακυβέρνηση.

στεί από τα βάθη της καρδιάς του τον
πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Μάριο Αδάµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
µαζί µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας
κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη και τις κυρίες
της Αδελφότητας, αλλά και όλους όσους
πήραν µέρος στην ωραία εκδήλωση, που
ετοίµασαν τιµώντας τον για τα 25 χρόνια
Ιερωσύνης.

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;

Romans 10:13-14 - For “whoever calls on the name of the LORD
shall be saved.” How then shall they call on Him in whom they
have not believed? And how shall they believe in Him of whom
they have not heard? And how shall they hear without a
preacher? [Note: Here St Paul is using Joel 2:32 from the Old
Testament where it also says that “whoever calls on the name
of the LORD shall be saved.” The word “Lord” in the Hebrew
text is “Yahweh” but St Paul refers this to the Son and not to the
Father in the Romans passage, because it is in the Son “in
whom they have not believed”. Therefore, Jesus is Yahweh
(Jehovah) the Son!]
2 Corinthians 1:19 – For the Son of God, Jesus Christ, who was
preached among you by us – by me [Paul], Silvanus, and Timothy – was not Yes and No, but in Him was Yes.

instead of created like the angels. Also, it mentions that the angels worship Jesus, the Son of God, as they worship God the
Father. In verse 6, “And let all the angels of God worship
Him” is mentioned in Deuteronomy 32:43 according to the
Dead Sea Scrolls version and Septuagint version. Even the demons worship Jesus, “When he [the demon in the possessed
man] saw Jesus from afar, he ran and worshiped Him [Jesus]
…” (Mark 5:6-7). The disciples worship Jesus, “Then those
who were in the boat [ie. disciples] came and worshiped Him
[ie. Jesus], saying, ‘Truly, You are the Son of God.’” (Matthew
14:33). Every knee shall bow to Jesus in worship, “that at the
name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and
of those on earth, and of those under the earth, and that every
tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of
God the Father.” (Philippians 2:10-11). But also the Lord Jesus
speaks about this worship, “that all should honour the Son just
as they honour the Father. He who does not honour the Son
does not honour the Father who sent Him” (John 5:23). We
see here that the Son is honoured/worshipped in the same way
as the Father otherwise the Father is not honoured if the Son is
not honoured! Therefore, the Son is worshipped as God just like
the Father!]

Ephesians 3:9 – and to make all see what is the fellowship of the
mystery, which from the beginning of the ages has been hidden Hebrews 4:14 – Therefore, since we have a great High Priest
who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us
in God who created all things through Jesus Christ.
hold firmly our confession. [Note: Jesus is compared to MelColossians 1:18 - And He [Jesus Christ] is the Head of the chizedek by St Paul in Hebrews 5:9-10. Melchizedek is menbody, the Church, Who is the beginning, the firstborn from the tioned in Genesis 14:18-20 without earthly genealogy and nothing mentioned about his death. Melchizedek means “King of
dead, that in all things He might come to hold first place.
Righteousness” and his title “King of Salem” means “King of
Colossians 2:9 – For in Him [Jesus] dwells all the fullness of Peace”, which are titles given to Jesus Christ. He gave wine
the Godhead bodily [ie. In bodily form, so here is underlined and bread to Abraham which is reminiscent of what Christ gave
to His disciples at the Last Supper. Therefore, he is a type of
Jesus’ Divine and Human nature]
Christ due to being a Priest and King like Christ. Melchizedek’s
Philippians 2:5-7 – Let this mind be in you which was also in priesthood preceded Aaron’s Levitical priesthood, which was
Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it temporary due to consisting of mortal men, but Melchizedek’s
robbery to be equal with God, but made Himself of no reputa- like Christ’s was more perfect and needed only one eternal
tion, taking the form of a bondservant, and coming in the like- priest. For more information see Hebrews 7:1-28].
ness of men. [Note: Jesus is “in the form of God” and not an
angel or archangel and so “did not consider it robbery to be Hebrews 7:3 – without father, without mother, without genealequal with God”. Therefore, Christ had the Divinity naturally ogy, having neither beginning of days nor end of life, but made
and not from stealing it and was not afraid to leave His glory like the Son of God, remains a priest continually. [Note: Jesus is
and to take the form of a bondservant and coming in the likeness compared to Melchizedek by St Paul. He is a type of Christ.
Christ is “without father, without mother, without genealogy”
of man to save him.]
where as a man He is “without father”, as God He is “without
Philippians 2:11 – and that every tongue should confess that mother” and “without genealogy”. Also, to show Christ’s eternity as God, the Scripture adds “having neither beginning of
Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
days nor end of life”.]
Hebrews 1:5-6 – For to which of the angels did He ever say:
(To Be Continued…)
‘You are My Son, Today I have begotten You?’ But when He
[God the Father] again brings the firstborn into the world, He
says: “And let all the angels of God worship Him
[Jesus].” [Note: Here we see that St Paul distinguishes between
the angels of God and the Son of God Who is begotten, ie. born
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