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Εσπεριν�	 ∑αββ�του   5.00—6.00 �� 

 
Θε�α Λειτουργ�α Κυριακ�	  9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

  Μάρτιος 2015 / March 2015 
Τετάρτη              4/3/15 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy    7.00-9.00µµ  

Παρασκευή        6/3/15 Β΄ Χαιρετισµοί / Second Salutations to the Mother of God   7.00-8.30 µµ  

Τετάρτη            11/3/15 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy    9.30-11.30  

Παρασκευή      13/3/15 Γ΄ Χαιρετισµοί / Third Salutations to the Mother of God  7.00-8.30 µµ 

Τετάρτη            18/3/15 Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο 
Presanctified Divine Liturgy with His Eminence Archbishop Gregorios 

6.30-9.00µµ  

Παρασκευή      20/3/15 ∆΄ Χαιρετισµοί / Fourth Salutations to the Mother of God  7.00-8.30 µµ 

Τρίτη                24/3/15 Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισµού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation  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     9.30-10.00  

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME  
 

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

Μεσηµεριανό φαγητό στην Εκκλησία µας. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχαλάκης Πιλινάς και η Πρόεδρος της Βοηθητικής Α-

δελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, προσέφεραν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της 

Εκκλησίας µας, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλη-

σίας 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. 

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!! 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ    
    
    

01. Ευδοκ�α 
02. Ευθαλ�α 
07. Ευγ�νιο� 
17. Αλ�ξιο� 
19. Χρ"σανθο� 
25. Ευ%γγελο� 

 
    

Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%  Χρ'νια Πολλ%      
στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!στου� εορτ%ζοντε�!!    

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 & 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 
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 ηµέ-

ρας, ο Καθηγητής Νοµικής του Πανεπιστηµίου Hertfordshire ∆ρ. Κλέαρχος Κυριακίδης.  

LADIES LUNCH 

ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
 

Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Α-

δελφότητάς µας Ladies Lunch για εφέ-

τος 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! Ο Αρχιµ. Ζαχαρίας από την Μονή Τιµίου Προδρόµου στο Essex  

τελεί τους Α΄ Χαιρετισµούς στην Εκκλησία µας. 

 

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 

  

 

 �χου�ε �πει αγαπητο� 
�ου αδελφο� στο ��γα “τη� 
Νηστε�α� Π�λαγο�” �πω� �α� 
το περιγρ�φει ο Ποιητ�� τη� 
Εκκλησ�α� �α�.  
 Θα �θελα απλ� να δ$-
σω τι� ευχ�� �ου για καλ� 
δ&να�η για την Αγ�α και Με-
γ�λη Τεσσαρακοστ� και �ε 
υγε�α να φτ�σου�ε να εορτ�-
σου�ε το Π�σχα. 
 Παραθ�τω �ικρ�� σκ�-
ψει� για την κ�θε Κυριακ� 
τη� Αγ�α� και Μεγ�λη� Τεσ-
σαρακοστ�� $στε να �πορ�-
σου�ε να αφορ�ισθο&�ε απ� 
τι� �εγ�λε� αυτ�� η��ρε� και 
να π�ρου�ε θ�ρρο� και δ&να-
�η και κουρ�γιο σε αυτ� τον 
πνευ�ατικ� αγ$να τη� νη-
στε�α� και τη� προσευχ��. 
Κυριακ' τη* Ορθοδοξ0α*:   
 O Απ�στολο� Πα&λο� 
�α� προτρ�πει να γ�νου�ε 
�ι�ητ�� του προφ�τη Μωυσ�, 
ο οπο�ο� δεν λογ�ριασε τι� 
στερ�σει�, τι� κακουχ�ε� και 
τι� θλ�ψει� που θα αντι�ετ$-
πιζε για το λα� του Θεο&, η 
ακ��α να �ι�ηθο&�ε το πα-
ρ�δειγ�α εκε�νων που �χουν 
υποστε� διωγ�ο&� και θλ�ψει� 
και αναδε�χθηκαν �νεκα τη� 
υπο�ον�� και τη� αγι�τητ�� 
του�.  
 Η Γ�νεση αναφ�ρει �τι 
ο Θε�� λ�ει στον Αδ��: «Εν 
λ&παι� φ�γη αυτ�ν π�σα� 
τα� η��ρα� τη� ζω�� σου» 
και απευθυν��ενο� στην Ε&α: 
«Πληθ&νων πληθυν$ τα� λ&-
πα� σου και τον στεναγ��ν 

σου». 
 Αν προσ�ξου�ε απ� τα 
λ�για του Θεο& θα διαπιστ$-
σου�ε �τι του� αναφ�ρονται 
οι λ�ξει� λ&πη και στεναγ���. 
Υπ�ρχουν, λοιπ�ν, δυνατ� 
πνευ�ατικ� �πλα, που πρ�πει 
να αξιοποι�σου�ε ��σα απ� 
τι� δοκι�ασ�ε� �α�. Π�στη, 
υπο�ον�, προσευχ� και τ�τε 
θα  ακο&σου�ε τον �διο τον 
Θε� �ε την φων� του ψαλ�ω-
δο& να �α� λ�ει: «Επικ�λεσα� 
�ε εν η��ρα θλ�ψεω� και εξε-
λο&�α� σε και δοξ�σει� �ε» 
(Ψαλ�. 49, 15). 

Η Κυριακ' Β Νηστει6ν: 
 Αποτελε� συν�χεια τη� 
προηγο&�ενη�. Μετ� τον θρ�-
α�βο τη� Ορθοδοξ�α�, στο 
πρ�σωπο του Αγ�ου Γρηγορ�-
ου του Παλα�� βλ�πει τη 
συν�χεια τη� ν�κη� τη� ορθ�� 
π�στη� απ�ναντι αυτ� τη φο-
ρ� στου� ν�ου� διαστρεβλω-
τ�� τη�, τον φιλ�σοφο Βαρ-
λα�� και του� ο��φρον�� 
του, που συρρ�κνωναν την 
π�στη του Χριστο& σ’ �να ξε-
ρ� και απονευρω��νο απ� τη 
χ�ρη του Θεο& ανθρ$πινο 
κατασκε&ασ�α.  
 Ο Bγιο� Γρηγ�ριο� ε�-
ναι εκε�νο� που εξ�φρασε 
συνολικ� την Ορθ�δοξη Π�-
στη, αγωνιζ��ενο� να κρατη-
θε� η Εκκλησ�α σ’ αυτ� που 
αποκ�λυψε ο Κ&ριο�, κ�ρυξαν 
οι Απ�στολοι, δ�δαξαν οι Πα-
τ�ρε� τη� Εκκλησ�α�. �γινε 
��τρο π�στη� και κ�ρυκα� τη� 
χ�ριτο�.  

 ∑το Αποστολικ� αν�-
γνωσ�α αυτ�� τη� ��ρα� βλ�-
που�ε την αν�γκη πιστ�τητα� 
στο λ�γο του Χριστο&. Τον�-
ζει �εταξ& �λλων �τι θε��λιο 
αυτ�� ε�ναι η αιωνι�τητα του 
Θεο& και λ�γου Του. 
Η Κυριακ' Γ Νηστει6ν: 
 Εδ$ προβ�λλει ο ∑ταυ-
ρ�� του Κυρ�ου, τον οπο�ο 
προσκυνο&�ε. Αποτελε� το 
σ&�βολο τη� υπ�ρτατη� θυσ�-
α� που πρ�σφερε για την σω-
τηρ�α �α�.  
 Η προσκ&νησ� του απ� 
ε��� του� Χριστιανο&� ε�ναι 
η ο�ολογ�α �α� �τι ο Ιησο&� 
ε�ναι ο λυτρωτ�� �α�, ο ��-
γα� Αρχιερ�α� �α� και ο αι-
$νιο� �εσ�τη� �α�.  
 Παρ�λληλα, βι$νοντα� 
τη σταυρω��νη ζω� του Χρι-
στο&, γιατ� αυτ� ση�α�νει ο 
λ�γο� του, ο�ολογο&�ε �τσι 
την π�στη �α� την αγ�πη και 
αφοσ�ωση �α� σ’ Εκε�νον. 
Eηλαδ� να «κρατο&�εν τη� 
ο�ολογ�α�» Του.  
 

……∑υν�χεια στην 2η σελ�δα → 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Φεβρου�ριο �γιναν στην Εκ-
κλησ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του Adian-Marian γιου του Florin και τη� Mihaela 

Casineanu, �ε αναδ�χου� την Mariana Tiganus και τον 
Marius Bogdan. 

2. Τη� Αλεξ�νδρα�-Χριστ�να� κ�ρη� του Bruce και τη� 
Αικατερ�νη� Smith, �ε αν�δοχο την Φωτο�λα Μιχα λ. 

3. Τη� Ερ�ι�νη�-Allana κ�ρη� του Bruce και τη� Αικατερ�-
νη� Smith, �ε αν�δοχο την Μαρ�α Κρο�στη�. 

4. Του #γγελου γιου του Antonio και τη� #νδρια� Sicil-

iani, �ε αν�δοχο την Α��ντα Cancro. 
5. Τη� Χριστ�να�-Ελισ�βετ κ�ρη� του William Wall και 

τη� Μαρ�α� ∑ταυριν�δη, �ε αν�δοχο την &λενα-∑οφ�α 
Ahmadian. 

6. Του ∑τεφ�νου-Αι��λιου γιου του Αι�ιλ�ου και τη� Μ(λα-
νη� Πιστ�λα, �ε αναδ�χου� την *ανι(λα Λ�τρα, τον 
Γε.ργιου Λ�τρα, την Φρ�σω Μιλινο� και τον Π(τρο 
Μιλινο�. 

7. Του Φραγκ�σκου-Ανδρ(ου γιου του Steffan Woolfe και 
τη� Lauren Τσιγαρ�δη, �ε αν�δοχο την Χαραλα�π�α 
Χριστο�δια. 

8. Του Αλεξ�ου-Harrison γιου του Curtis Harlow και τη� 
Ν�κη� Παναγι.του, �ε αν�δοχο την Τ�να Παναγι.του. 

9. Τη� Ιολ�νθη�-∑ωσ�ννα� κ�ρη� του Christopher και τη� 
Τρι�δα� Pulham, �ε αναδ�χου� την Νεκταρ�α-Ελ(νη 
Kime και τον Paul Kime. 

 

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

ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Φεβρου�ριο �γινε 
στην Εκκλησ�α �α� ο Γ��ο�: 1. Του Mark-

Nicholas Bowles �ετ� τη� Φρ�νη� Αγγελ . 2. Του 
Μιχα λ-Richard Williams �ετ� τη� Ναταλ�α� Ιω�ν-
νου. 3. Του Stephen-Garry Jones �ετ� τη� Ν�κη� 
Αθανασ�ου.  
 

 Ευχ"�αστε να ζ�σουν οι Νε"νυ�φοι! 
 
 

ΚΗ-ΕΙΕ∑: Τον � να Φεβρου�ριο εψ�λλει η εξ�-
διο� Ακολουθ�α τη� αει�ν στου Ζω � Ρ.σση 
(�ητ(ρα τη� πρ.ην Προ(δρου τη� Βοηθητικ � Α-
δελφ�τητα� �α� κα. Ελισ�βετ Λο8ζου). 
    

Αιων�α τη� η �ν��η! 

 

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 

……∑υν�χεια απ� την 1η σελ�δα → 
 

 Η Κυριακ' � Νηστει6ν: Ο Απ. 
Πα&λο� παρο�οι�ζει, λοιπ�ν, την ελπ�δα 
�α� προ� τον Κ&ριο �ε �ια �γκυρα. Μια 
�γκυρα, ��ω�, που δεν βυθ�ζεται στον 
πυθ��να τη� θ�λασσα� αλλ� στο ιερ�τερο 
��ρο� του σ&�παντο�, στον ουραν�, στο 
θρ�νο του Θεο&.  
 Οι τρικυ��ε�, οι ανε�οθ&ελλε� και 
οι πειρασ�ο� τη� ζω�� ε�ναι πολλο�, αλλ� 
ε�ε�� πρ�πει να παλε&ου�ε και να �ην 
αντιστεκ��αστε, γιατ� �πορε� να �ην 
�χου�ε φτ�σει στον προορισ�� �α�, ��ω� 
�χου�ε εκε� αγκυροβολη��νη την ελπ�δα. 
Πορευ��αστε ακ��α στη γη κι ��ω� �ε 
την β�βαιη ελπ�δα βρισκ��αστε και �δη 
στον ουραν�. 
Η Κυριακ' Ε Νηστει6ν: Ο ιερ�� Χρυ-
σ�στο�ο� αναφ�ρει το παρ�δειγ�α τη� 
γυνα�κα� που τρ�φει το ��βρυο �ε το 
α��α τη�. �τσι και ο Χριστ�� �ε τη θυσ�α 
Του �α� αναγ�ννησε και �α� τρ�φει συνε-
χ$� �ε το α��α Του. Κ�θε Χριστιαν�� 
πρ�πει να ε�ναι θ&τη� και θ&�α, �ε την 

πνευ�ατικ� �ννοια. Θυσι�ζει στο Να� τη� 
υπ�ρξε$� του �λα τα π�θη του αλλ� και 
�λε� τι� δ�καιε� και ν��ι�ε� επιθυ��ε� 
του. Θυσι�ζει �λα τα δικαι$�ατ� του, 
�πω� και ο Χριστ��.  
 Η ακ��α θυσι�ζει και την �δια του 
τη ζω� για την επικρ�τηση των αρχ$ν 
τη� δικαιοσ&νη� και τη� ειρ�νη� και την 
ανατροπ� τη� αδικ�α� που επιβ�λλουν 
δι�φοροι ισχυρο� του κ�σ�ου. Αυτ� η 
προσωπικ� θυσ�α και η προσωπικ� Ιερο-
σ&νη ε�ναι που χαριτ$νει στο �πακρο 
του� ανθρ$που� κ�θε εποχ�� και ενεργο-
ποιε� πλ�ρω� τη σταυρικ� θυσ�α. 
 ∑την περ�οδο τη� Μεγ�λη� Τεσσα-
ρακοστ�� που διαν&ου�ε και ιδια�τερα τη� 
Μεγ�λη� Εβδο��δα� που �ρχεται, α� �ι-
�ηθο&�ε την κενωτικ� θυσ�α του Χριστο&, 
που πρ�σφερε τον εαυτ� του για του� 
�λλου�, $στε να ενεργο&�ε και για εκε�-
νου� που υφ�στανται κακ$σει�, θλ�ψει�, 
διωγ�ο&� και αδικ�ε� και �που �πορο&-
�ε να του� προσφ�ρου�ε τη δικ� �α� 
παρηγορι�. 

Από την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ενορία µας!! 

Ευχόµαστε σε όλους  

Καλή και Ευλογηµένη  

Τεσσαρακοστή. 

Καλό Στάδιο. 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

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

3.   Who for us men and for our salvation, came down 

 from the heavens, and was incarnate of the Holy 

 Spirit and of the Virgin Mary, and became man. 

 

Philippians 2:7-8 – but made Himself of no reputation, tak-

ing the form of a bondservant, and coming in the likeness of 

men.  And being found in appearance as a man, He humbled 

Himself and became obedient to the point of death, even the 

death of the cross. 

 

Hebrews 2:16 – For indeed He [Jesus Christ] does not take 

on the nature of angels, but He [Jesus Christ] does take on 

the seed of Abraham. 

Colossians 1:18 - And He [Jesus Christ] is the Head of the 

body, the Church, Who is the beginning [ie. The origin of the 

Body of Christ, the Church, and the supreme and life-giving 

authority over the original creation and the new creation 

where life is eternal], the firstborn from the dead, that in all 

things He might come to hold first place. 

 

 

4.  He was crucified also for us under Pontius 

 Pilate, and suffered and was buried;  

 

Matthew 27:22 - Pilate said unto them, what shall I do then 

with Jesus which is called Christ? They all said unto him, let 

Him [Jesus Christ] be crucified. And the governor said, 

Why? What evil has He done? But they cried out the more, 

saying, let Him be crucified. When Pilate saw that he could 

not prevail, but that a riot was made, he took water and 

washed his hands before the multitude, saying, I am inno-

cent of the blood of this Just Person, see ye to it. Then an-

swered all the people, and said, His Blood be on us, and on 

our children. Then he released Barabbas unto them, and 

when he has scourged Jesus, he led Him to be crucified. 

 

Matthew 27:59-60 - And when Joseph has taken the Body, 

he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his own 

new tomb, which had been hewn out of a rock, and he rolled 

a great stone to the door of the sepulchre and departed. 

 

Mark 15:46 – Then He bought fine linen, took him down, 

and wrapped Him in linen.  And he laid Him [Jesus Christ] 

in a tomb. 

 

Luke 23:53 – Then he took it down [the body of Jesus 

Christ], wrapped it in linen, and laid it in a tomb that was 

hewn out of the rock, where no one had ever lain before. 

 

 

Luke 24:6-7 - ‘He is not here, but is risen!  Remember how 

He spoke to you when He was still in Galilee,’ saying, ‘The 

Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, 

and be crucified, and the third day rise again’. 

 

John 19:15-16 – But they cried out, ‘Away with Him, away 

with Him!  Crucify Him!’  Pilate said to them, ‘Shall I cru-

cify your King?’  The chief priests answered, ‘We have no 

king but Caesar!’  Then he [Pontius Pilate] delivered Him 

to them to be crucified.  So they took Jesus and led Him 

away. 

 

John 19:28 – After this, Jesus seeing that all things were 

now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said 

‘I thirst!’ [Note: The scripture fulfilled is Psalm 22:15, ‘And 

My tongue clings to My jaws’.  This Psalm depicts Christ’s 

crucifixion due to references like ‘They pierced My hands 

and My feet’ in verse 16 which is peculiar to crucifixion] 

 

John 19:41-42 – Now in the place where He was crucified 

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. 

 

Acts 17:2-3 – Then Paul, as his custom was, went in to 

them, and for three Sabbaths reasoned with them from the 

Scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had 

to suffer and rise again from the dead, and saying, ‘This 

Jesus whom I preach to you is the Christ.’ 

 

1 Corinthians 15:3-4 - For I delivered to you in the first 

place what I also received, that Christ died for our sins ac-

cording to the Scriptures, and that he was buried, and that he 

hath been raised the third day according to the Scriptures. 

[Note:  The first mention of according to the scriptures is 

Psalm 22:15, ‘My strength is dried up like a potsherd, And 

My tongue clings to My jaws; You have brought Me to the 
dust of death.’  The second mention of according to the 

scriptures are Psalm 16:9-11, ‘Therefore my heart is glad, 

and my glory rejoices; My flesh also will dwell securely.  

For You will not leave my soul in Sheol, Nor will You al-

low Your Holy One to undergo corruption.  You will show 

me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At 
Your right hand are pleasures forevermore.’ ; Psalm 

69:18, ‘Draw near to my soul, and redeem it; Deliver me 

because of my enemies.’; Psalm 110:1, ‘The LORD said to 

my Lord, “Sit at My right hand, Till I make Your enemies 
Your footstool.”‘] 

                                        

(To Be Continued…)  

 


