ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
M ADAMOU £200. M GIANNAKOU £100. E KELLATTIE £80.

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

GREEK EVENING - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
Η ετήσια Ελληνική βραδιά θα γίνει την Κυριακή 3η Μαΐου 2015 στις 7µµ, στο
Chancellor’s School, Pine Grove, Brookmans Park, Hatfield AL9 7BN.
Τιµή εισιτηρίου £30 για µεγάλους και £20 για παιδιά κάτω των δώδεκα ετών.
Σας περιµένουµε!!
Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχαλάκης Πιλινάς και η Πρόεδρος της Βοηθητικής Αδελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, προσέφεραν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της
Εκκλησίας µας, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Το ποσό ανήλθε στις £2800. Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους προσήλθαν και
κυρίως τον κ. Πιλινά και την κα. Κυπριανίδη για την ευγενική τους προσφορά.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 & 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ

01. Ευδοκα
02. Ευθαλα
07. Ευγνιο
17. Αλξιο
19. Χρ"σανθο
25. Ευ%γγελο

Την Κυριακή 29η Μαρτίου 2015 θα γίνει ο επίσηµος εορτασµών των Εθνικών Επετείων
25ης Μαρτίου 1821 & 1ης Απριλίου 1955 και η επίσηµη ∆οξολογία. Οµιλητής της ηµέρας, ο Καθηγητής Νοµικής του Πανεπιστηµίου Hertfordshire ∆ρ. Κλέαρχος Κυριακίδης.

Χρ'νια Πολλ%
στου εορτ%ζοντε!!

LADIES LUNCH
ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Ο Αρχιµ. Ζαχαρίας από την Μονή Τιµίου Προδρόµου στο Essex
τελεί τους Α΄ Χαιρετισµούς στην Εκκλησία µας.

Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch για εφέτος θα γίνει το Σάββατο 14/03/2015 στο
Tilbury Hall (United Reformed
Church), Darkes Lane, Potters Bar,
Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00.
Τιµή εισιτηρίου £20. Σας περιµένουµε!

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 2015 / March 2015
Τετάρτη
Παρασκευή
Τετάρτη
Παρασκευή
Τετάρτη

4/3/15
6/3/15
11/3/15
13/3/15
18/3/15

Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Β΄ Χαιρετισµοί / Second Salutations to the Mother of God
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Γ΄ Χαιρετισµοί / Third Salutations to the Mother of God
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο
Presanctified Divine Liturgy with His Eminence Archbishop Gregorios

7.00-9.00µµ
7.00-8.30 µµ
9.30-11.30
7.00-8.30 µµ
6.30-9.00µµ

Παρασκευή
Τρίτη

20/3/15
24/3/15

∆΄ Χαιρετισµοί / Fourth Salutations to the Mother of God
Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation

7.00-8.30 µµ
6.00-7.00µµ

Τετάρτη

25/3/15

Ευαγγελισµός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)
Annunciation of the Mother of God (fish permitted)

9.30-12.00µµ

Παρασκευή

27/3/15

Ακάθιστος Ύµνος / Akathist Hymn

7.00-9.00µµ

Απρίλιος 2015 / April 2015
Τετάρτη

1/4/15

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME

9.30-10.00

χουε πει αγαπητο
ου αδελφο στο γα “τη
Νηστεα Πλαγο” πω α
το περιγρφει ο Ποιητ τη
Εκκλησα α.
Θα θελα απλ να δ$σω τι ευχ ου για καλ
δ&ναη για την Αγα και Μεγλη Τεσσαρακοστ και ε
υγεα να φτσουε να εορτσουε το Πσχα.
Παραθτω ικρ σκψει για την κθε Κυριακ
τη Αγα και Μεγλη Τεσσαρακοστ $στε να πορσουε να αφορισθο&ε απ
τι εγλε αυτ ηρε και
να προυε θρρο και δ&ναη και κουργιο σε αυτ τον
πνευατικ αγ$να τη νηστεα και τη προσευχ.

Κυριακ' τη* Ορθοδοξ0α*:
O Απστολο Πα&λο
α προτρπει να γνουε
ιητ του προφτη Μωυσ,
ο οποο δεν λογριασε τι
στερσει, τι κακουχε και
τι θλψει που θα αντιετ$πιζε για το λα του Θεο&, η
ακα να ιηθο&ε το παρδειγα εκενων που χουν
υποστε διωγο& και θλψει
και αναδεχθηκαν νεκα τη
υποον και τη αγιτητ
του.
Η Γνεση αναφρει τι
ο Θε λει στον Αδ: «Εν

λ&παι φγη αυτν πσα
τα ηρα τη ζω σου»
και απευθυνενο στην Ε&α:

«Πληθ&νων πληθυν$ τα λ&πα σου και τον στεναγν

σου».
Αν προσξουε απ τα
λγια του Θεο& θα διαπιστ$σουε τι του αναφρονται
οι λξει λ&πη και στεναγ.
Υπρχουν, λοιπν, δυνατ
πνευατικ πλα, που πρπει
να αξιοποισουε σα απ
τι δοκιασε α. Πστη,
υποον, προσευχ και ττε
θα ακο&σουε τον διο τον
Θε ε την φων του ψαλωδο& να α λει: «Επικλεσα

ε εν ηρα θλψεω και εξελο&α σε και δοξσει ε»
(Ψαλ. 49, 15).

Η Κυριακ' Β Νηστει6ν:
Αποτελε συνχεια τη
προηγο&ενη. Μετ τον θραβο τη Ορθοδοξα, στο
πρσωπο του Αγου Γρηγορου του Παλα βλπει τη
συνχεια τη νκη τη ορθ
πστη απναντι αυτ τη φορ στου νου διαστρεβλωτ τη, τον φιλσοφο Βαρλα και του οφρον
του, που συρρκνωναν την
πστη του Χριστο& σ’ να ξερ και απονευρωνο απ τη
χρη του Θεο& ανθρ$πινο
κατασκε&ασα.
Ο Bγιο Γρηγριο εναι εκενο που εξφρασε
συνολικ την Ορθδοξη Πστη, αγωνιζενο να κρατηθε η Εκκλησα σ’ αυτ που
αποκλυψε ο Κ&ριο, κρυξαν
οι Απστολοι, δδαξαν οι Πατρε τη Εκκλησα. γινε
τρο πστη και κρυκα τη
χριτο.

∑το Αποστολικ ανγνωσα αυτ τη ρα βλπουε την ανγκη πισττητα
στο λγο του Χριστο&. Τονζει εταξ& λλων τι θελιο
αυτ εναι η αιωνιτητα του
Θεο& και λγου Του.

Η Κυριακ' Γ Νηστει6ν:
Εδ$ προβλλει ο ∑ταυρ του Κυρου, τον οποο
προσκυνο&ε. Αποτελε το
σ&βολο τη υπρτατη θυσα που πρσφερε για την σωτηρα α.
Η προσκ&νησ του απ
ε του Χριστιανο& εναι
η οολογα α τι ο Ιησο&
εναι ο λυτρωτ α, ο γα Αρχιερα α και ο αι$νιο εστη α.
Παρλληλα, βι$νοντα
τη σταυρωνη ζω του Χριστο&, γιατ αυτ σηανει ο
λγο του, οολογο&ε τσι
την πστη α την αγπη και
αφοσωση α σ’ Εκενον.
Eηλαδ να «κρατο&εν τη
οολογα» Του.

……∑υνχεια στην 2η σελδα →

Who for us men and for our salvation, came down Luke 24:6-7 - ‘He is not here, but is risen! Remember how
from the heavens, and was incarnate of the Holy He spoke to you when He was still in Galilee,’ saying, ‘The
Son of Man must be delivered into the hands of sinful men,
Spirit and of the Virgin Mary, and became man.
and be crucified, and the third day rise again’.
Philippians 2:7-8 – but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of John 19:15-16 – But they cried out, ‘Away with Him, away
men. And being found in appearance as a man, He humbled with Him! Crucify Him!’ Pilate said to them, ‘Shall I cruHimself and became obedient to the point of death, even the cify your King?’ The chief priests answered, ‘We have no
king but Caesar!’ Then he [Pontius Pilate] delivered Him
death of the cross.
to them to be crucified. So they took Jesus and led Him
Hebrews 2:16 – For indeed He [Jesus Christ] does not take away.
on the nature of angels, but He [Jesus Christ] does take on
John 19:28 – After this, Jesus seeing that all things were
the seed of Abraham.
now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said
Colossians 1:18 - And He [Jesus Christ] is the Head of the ‘I thirst!’ [Note: The scripture fulfilled is Psalm 22:15, ‘And
body, the Church, Who is the beginning [ie. The origin of the My tongue clings to My jaws’. This Psalm depicts Christ’s
Body of Christ, the Church, and the supreme and life-giving crucifixion due to references like ‘They pierced My hands
authority over the original creation and the new creation and My feet’ in verse 16 which is peculiar to crucifixion]
where life is eternal], the firstborn from the dead, that in all
John 19:41-42 – Now in the place where He was crucified
things He might come to hold first place.
there was a garden, and in the garden a new tomb in which
no one had yet been laid. So there they laid Jesus, because
of the Jews’ Preparation Day, for the tomb was nearby.
4.
He was crucified also for us under Pontius
Pilate, and suffered and was buried;
Acts 17:2-3 – Then Paul, as his custom was, went in to
Matthew 27:22 - Pilate said unto them, what shall I do then them, and for three Sabbaths reasoned with them from the
with Jesus which is called Christ? They all said unto him, let Scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had
Him [Jesus Christ] be crucified. And the governor said, to suffer and rise again from the dead, and saying, ‘This
Why? What evil has He done? But they cried out the more, Jesus whom I preach to you is the Christ.’
saying, let Him be crucified. When Pilate saw that he could
not prevail, but that a riot was made, he took water and 1 Corinthians 15:3-4 - For I delivered to you in the first
washed his hands before the multitude, saying, I am inno- place what I also received, that Christ died for our sins accent of the blood of this Just Person, see ye to it. Then an- cording to the Scriptures, and that he was buried, and that he
swered all the people, and said, His Blood be on us, and on hath been raised the third day according to the Scriptures.
our children. Then he released Barabbas unto them, and [Note: The first mention of according to the scriptures is
Psalm 22:15, ‘My strength is dried up like a potsherd, And
when he has scourged Jesus, he led Him to be crucified.
My tongue clings to My jaws; You have brought Me to the
Matthew 27:59-60 - And when Joseph has taken the Body, dust of death.’ The second mention of according to the
he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his own scriptures are Psalm 16:9-11, ‘Therefore my heart is glad,
new tomb, which had been hewn out of a rock, and he rolled and my glory rejoices; My flesh also will dwell securely.
a great stone to the door of the sepulchre and departed.
For You will not leave my soul in Sheol, Nor will You allow Your Holy One to undergo corruption. You will show
Mark 15:46 – Then He bought fine linen, took him down, me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At
and wrapped Him in linen. And he laid Him [Jesus Christ] Your right hand are pleasures forevermore.’ ; Psalm
69:18, ‘Draw near to my soul, and redeem it; Deliver me
in a tomb.
because of my enemies.’; Psalm 110:1, ‘The LORD said to
Luke 23:53 – Then he took it down [the body of Jesus my Lord, “Sit at My right hand, Till I make Your enemies
Christ], wrapped it in linen, and laid it in a tomb that was Your footstool.”‘]
hewn out of the rock, where no one had ever lain before.
(To Be Continued…)
3.

……∑υνχεια απ την 1η σελδα →
Η Κυριακ'  Νηστει6ν: Ο Απ.
Πα&λο παροοιζει, λοιπν, την ελπδα
α προ τον Κ&ριο ε ια γκυρα. Μια
γκυρα, ω, που δεν βυθζεται στον
πυθνα τη θλασσα αλλ στο ιερτερο
ρο του σ&παντο, στον ουραν, στο
θρνο του Θεο&.
Οι τρικυε, οι ανεοθ&ελλε και
οι πειρασο τη ζω εναι πολλο, αλλ
εε πρπει να παλε&ουε και να ην
αντιστεκαστε, γιατ πορε να ην
χουε φτσει στον προορισ α, ω
χουε εκε αγκυροβοληνη την ελπδα.
Πορευαστε ακα στη γη κι ω ε
την ββαιη ελπδα βρισκαστε και δη
στον ουραν.
Η Κυριακ' Ε Νηστει6ν: Ο ιερ Χρυσστοο αναφρει το παρδειγα τη
γυνακα που τρφει το βρυο ε το
αα τη. τσι και ο Χριστ ε τη θυσα
Του α αναγννησε και α τρφει συνεχ$ ε το αα Του. Κθε Χριστιαν
πρπει να εναι θ&τη και θ&α, ε την

πνευατικ ννοια. Θυσιζει στο Να τη
υπρξε$ του λα τα πθη του αλλ και
λε τι δκαιε και νιε επιθυε
του. Θυσιζει λα τα δικαι$ατ του,
πω και ο Χριστ.
Η ακα θυσιζει και την δια του
τη ζω για την επικρτηση των αρχ$ν
τη δικαιοσ&νη και τη ειρνη και την
ανατροπ τη αδικα που επιβλλουν
διφοροι ισχυρο του κσου. Αυτ η
προσωπικ θυσα και η προσωπικ Ιεροσ&νη εναι που χαριτ$νει στο πακρο
του ανθρ$που κθε εποχ και ενεργοποιε πλρω τη σταυρικ θυσα.
∑την περοδο τη Μεγλη Τεσσαρακοστ που διαν&ουε και ιδιατερα τη
Μεγλη Εβδοδα που ρχεται, α ιηθο&ε την κενωτικ θυσα του Χριστο&,
που πρσφερε τον εαυτ του για του
λλου, $στε να ενεργο&ε και για εκενου που υφστανται κακ$σει, θλψει,
διωγο& και αδικε και που πορο&-

ε να του προσφρουε τη δικ α
παρηγορι.

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Φεβρουριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Του Adian-Marian γιου του Florin και τη Mihaela
Casineanu, ε αναδχου την Mariana Tiganus και τον
Marius Bogdan.
2. Τη Αλεξνδρα -Χριστνα κρη του Bruce και τη
Αικατερνη Smith, ε ανδοχο την Φωτολα Μιχα λ.
3. Τη Ερ ινη -Allana κρη του Bruce και τη Αικατερνη Smith, ε ανδοχο την Μαρα Κροστη .
4. Του #γγελου γιου του Antonio και τη #νδρια Siciliani, ε ανδοχο την Α ντα Cancro.
5. Τη Χριστνα -Ελισβετ κρη του William Wall και
τη Μαρα ∑ταυρινδη, ε ανδοχο την &λενα-∑οφα
Ahmadian.
6. Του ∑τεφνου-Αι λιου γιου του Αι ιλου και τη Μ(λανη Πιστλα, ε αναδχου την *ανι(λα Λτρα, τον
Γε.ργιου Λτρα, την Φρσω Μιλινο και τον Π(τρο
Μιλινο.
7. Του Φραγκσκου-Ανδρ(ου γιου του Steffan Woolfe και
τη Lauren Τσιγαρδη, ε ανδοχο την Χαραλα πα
Χριστοδια.
8. Του Αλεξου-Harrison γιου του Curtis Harlow και τη
Νκη Παναγι.του, ε ανδοχο την Τνα Παναγι.του.
9. Τη Ιολνθη -∑ωσννα κρη του Christopher και τη
Τριδα Pulham, ε αναδχου την Νεκταρα-Ελ(νη
Kime και τον Paul Kime.

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

ΓΑΜΟΙ:

Τον
να Φεβρουριο γινε
στην Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Mark-

Nicholas Bowles ετ τη Φρνη Αγγελ . 2. Του
Μιχα λ-Richard Williams ετ τη Ναταλα Ιωννου. 3. Του Stephen-Garry Jones ετ τη Νκη
Αθανασου.

Ευχ" αστε να ζ σουν οι Νε"νυ φοι!

ΚΗ-ΕΙΕ∑: Τον
διο

να Φεβρουριο εψλλει η εξΑκολουθα τη αει ν στου Ζω
Ρ.σση

( ητ(ρα τη πρ.ην Προ(δρου τη Βοηθητικ
δελφτητα α κα. Ελισβετ Λο8ζου).
Αιωνα τη η ν

η!

Ευχόµαστε σε όλους
Καλή και Ευλογηµένη
Τεσσαρακοστή.
Καλό Στάδιο.
Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία µας!!

Α-

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

