ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
S ANTJOULI £100. E PANAYITOU £200. N PARMAXIS £400.

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!!

LADIES LUNCH ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch έγινε το
Σάββατο 14/03/2015. Θερµά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη και στις Κυρίες της Αδελφότητας αλλά και σε όλες τις Κυρίες που πήραν
µέρος. Ιδιαίτερα στην κ. Στέλλα Ναδιώτη για την υπέροχη οµιλία της. Το ποσό
που µαζεύτηκε από το τραπέζι ξεπέρασε τις £4500.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
06. Ευτχιο
09. Ραφαλ
10. Περικλ, Επα!ειν#νδα,
Μιλτι&δη, Ισοκρ&τη
15. Λεων+δα
16. Γαλνη
23. Γε#ργιο
25. Μ&ρκο
24. Αχιλλ0α, Βαλεντ+νη
29. Ι&σων
Χρ3νια Πολλ& στου εορτ&ζοντε!!

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

Απρίλιος 2015 / April 2015
Τετάρτη

1/4/15

∆ευτέρα

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

9.30-10.00

13/4/15

Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης
Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene

7.00-8.30 µµ

Τρίτη

14/4/15

Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας µας)
Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary Committee of our Church)

9.30-12.30

Παρασκευή
Πέµπτη
Σάββατο

17/4/15
23/4/15
25/4/15

Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount
Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου / Great-martyr George the Trophy-bearer
Μάρκου του Ευαγγελιστού / Mark the Evangelist

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή
Τρίτη

1/5/15
5/5/15

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Αγίας Ειρήνης Μεγαλοµάρτυρος και Εφραίµ Μεγαλοµάρτυρος του Θαυµατουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-10.00
9.30-11.30

Τετάρτη
Παρασκευή

6/5/15
8/5/15

Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost
Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian

9.30-11.30
9.30-11.30

Μάιος 2015 / May 2015

Αγαπητο ου αδελφο
ο γιο Γρηγριο ο Θεολγο α προετοι ζει ε τα
σοφ και θεολογικ του λγια για την εγλη εορτ του
Πσχα. ∑α τα εταφ#ρω ακριβ& #σα απ την ετφραση του π. Γεωργ ου 'ορπαρκη.
Ο πνευ ατικ αγ&να
στην κον στρα τη Αγ α και
Μεγλη Τεσσαρακοστ
ολοκληρ&νεται ε την ε σοδ α στην Μεγλη Εβδοδα. Μαζ καλο, εθα να
παρακολουθσου ε τα για
Πθη του Κυρ ου, ο οπο ο
φρεσε σρκα και #παθε ω
νθρωπο για να ελευθερ&σει το ανθρ&πινο γ#νο απ
τα δεσ  του θαντου.
Εγκαταλε ποντε τα
εγκσ ια, καλο, εθα να ταξιδ#ψου ε νοερ στα Ιεροσλυα, για να ζσου ε το Θε ο
δρ α που εκτυλ σσεται εν&πιον α και να εορτσου ε
λοι αζ την ζωηφρο Ανσταση, που #γινε ακ#νωτη
πηγ ζω και χαρ για
α.
Η Ορθοδοξ α α προσκαλε και πλι στο Θε ο
θα, α τη ζω και τη σωτηρ α του ανθρ&που. Ειδοποι διαφορ του δγ ατ
α και του τρπου α ε ναι
η ε ον στην Ανσταση.
Εν& διφορε ο ολογ ε παρακολουθο,ν και τι ο,ν τα
Πθη του Κυρ ου, τα ερ ηνε,ουν καθαρ
#σα στα

στεν πλα σια τη ικανοπο ηση τη Θε α οργ του
Θεο, και οι <<εκκλησ ε>>
του #νουν βουβ# ετ την
Μεγλη Παρασκευ.
∑την Ορθοδοξ α, προσκυνο, ε εν τα Πθη τα
σεπτ, αλλ᾿ ω φ&τα σωστικ, διτι ξ#ρου ε πω ετ
τον ∑ταυρ ακολουθε η Ανσταση! Αυτ ταν και αυτ
παρα #νει το χαρ συνο νυ α τη Ορθοδοξ α στον
κσ ο. Α γιορτσου ε λοι
αζ λοιπν το γιον Πσχα
εν ειρνη και ιερ καταν,ξει,
συ ψλλοντα ε τον υ νωδ
το «Ανστα ο Θε, κρ νον
την γην», το «'ε,τε λβετε
φω» και το «Χριστ Αν#στη»!
Ο γιο Γρηγριο ο
Θεολγο α προετοι ζει
ε οναδικ τρπο, λ#γοντ
α τα εξ:
[...] 24. Αν ε σαι ∑ ων Κυρηνα ο, σκωσε το σταυρ και
ακολο,θησ# Τον. Αν σταυρωθε  αζ Του ω ληστ,
γν&ρισε το Θε σαν ευγν&ων δο,λο. Αν κι᾿ Εκε νο
λογισθηκε ε του αν ου
για χρη σου και την α αρτ α σου, γ νε συ #ννο ο για
χρη Εκε νου.
Προσκ,νησε αυτν που
κρε σθηκε στο σταυρ για
σ#να, #στω κι αν κρ# εσαι κι
εσ,. Κ#ρδισε κτι κι απ᾿ την
κακ α. Αγρασε τη σωτηρ α
ε το θνατο. Μπε ε τον
Ιησο, στον Παρδεισο, &στε

να θει απ τι #χει ξεπ#σει. 'ε τι εκε ο ορφι#.
σε το ληστ που γογγ,ζει,
να πεθνει #ξω αζ ε τη
βλασφη α του.
Κι αν ε σαι Ιωσφ ο
απ Αρι αθα α, ζτησε το
σ& α απ᾿ το σταυρωτ. Α
γ νει δικ σου αυτ που καθρισε τον κσ ο. Κι αν ε σαι Νικδη ο, ο νυκτεριν
θεοσεβ, ενταφ ασε τον ε
,ρα.
Κι αν ε σαι κποια Μαρ α,  η λλη Μαρ α,  η ∑αλ& η,  η Ιωννα, δκρυσε
πρω -πρω . 'ε πρ&τη την
π#τρα σηκω #νη, σω δε και
του αγγ#λου κι αυτν τον
διο τον Ιησο,. Πε κτι,
κουσε τη φων.
Αν ακο,σει «Μη ’
αγγ ζει», στσου ακρι, σεβσου το Λγο, αλλ η λυπηθε . 'ιτι ξ#ρει σε ποιο,
θα φανερωθε πρ&τα. Καθι#ρωσε την Ανσταση. Βοθησε την Ε,α, πο, ῾πεσε πρ&τη,
και πρ&τη να χαιρετσει το
Χριστ και να το ανακοιν&σει στου αθητ#.
∑υν#χεια...→

4.

∑υν#χεια…...
Γ νε Π#τρο  Ιωννη.
∑πε,σε στον τφο, τρ#χοντα αζὶ
 προπορευ ενο, συναγωνιζ ενο τον καλ συναγωνισ . Κι αν
σε προλβει στην ταχ,τητα, ν κησε
ε το ζλο σου, χι παρασκ,βοντα στο νη ε ο, αλλ πα νοντα #σα.
Κι αν σαν Θω  χωρισθε 
απ᾿ του συγκεντρω #νου αθητ#, στου οπο ου ε φαν ζεται ο
Χριστ, ταν τον δε , ην απιστσει.

Κι αν απιστσει, π στεψε σ᾿ ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
να Μρτιο γιναν στην Εκκλησα
αυτο, που στο λ#νε. Κι αν ο,τε Τον
α οι Βαπτσει:
και σ᾿ αυτο, πιστ#ψει, δε ξε ε πι- 1. Τη Αθην-Φλωρεντα κρη του ΑναστασουΧρστου και τη Samantha Αναστασου, ε ανδοχο
στοσ,νη στα ση δια των καρτην Λουσα Αταλιτη.
2. Του Αλεξνδρου γιου του Ανδρ#ου και τη Κυριακ
φι&ν.
Μρκου, ε αναδχου την &λενα ∑υεο( και τον Χριστφορο Αντωνου.
Αν κατεβα νει στον δη, κα3. Τη Αριννα-Μιχα#λα κρη του *ανιλ και τη Χρυτ#βα αζ Του. Γν&ρισε και τα εκε
στλλα *ηητρου, ε αναδχου τον Ξ#νιο Γιασου
και την *#σποινα Γιασου.
υστρια του Χριστο,, ποι ε ναι 4. Του Ζαχαρα-Γεωργου γιου του Dominic και τη Μαρα Sharman, ε αναδχου την *#σπω Τραρου και τον
το σχ#διο τη διπλ καταβσεω,
David Milnes.
Του ∑πυρδων-Karl γιου του Michael και τη Χριστνα
ποι ε ναι ο λγο τη: απλ& 5. Prager,
ε ανδοχο τον Κωνσταντνο Χριστοφρου.
σ&ζει του πντε ε την ε φνι- 6. Τη Μελσσα κρη του Stuart Wolf και τη Αγγ#λα
Κουρρ, ε αναδχου την Λουκα Φιλππου, τον Κωνσ Του, η κι εκε ακ α αυτο,
σταντνο Φιλππου, τον Ανδρ#α Νεοφ(του και την Παντελτσα Νεοφ(του.
που τον πιστε,ουν; [...]
7. Του Λουκ γιου του ∑τα(ρου και τη Μαγδαλην-Fay

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον να Μρτιο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει (∑υνχεια / Continued): 18. Τη Ελισαα-Κυριακ κρη του Lee και τη Μαρνα O’Brien, ε αναδχου τον ΒσοΤζ#ϊ Καφο(ρη και την Μαριννα Μιχαλ. 19. Του Λεωνδα γιου του Αλεξου Κυρικου και τη Lorraine
Hendricks, ε αναδχου τον Αβρα Κυρικου και την &λενα Κυρικου.

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

ΚΗ)ΕΙΕ∑: Τον να Μρτιο εψλλει η εξδιο Ακολουθα των αεινστων: 1. Μαρα Νικολου 2. Π#τροΓεργιο Π#τρου 3. Μιχαλ-Ανδρ#α *ηητρου 4. Θεδωρο Ολ(πιο (νπιο). Αιωνα του η ν

η!

∑τα(ρου, ε αναδχου την Μαγδαλην Μαυροκορδτου και τον Νικλαο Μαυροκορδτο.
8. Του Λουκ-Λπρου γιου του Ματθαου Κυπριανο( και
τη Stephanie-Louise West, ε αναδχου τον Γεργιο-Χριστφορο *ηητρου και την ∑οφα *ηητρου.
9. Του Αθανασου-Γεωργου γιου του George Bird και τη
*ητρα Κουβαρ, ε ανδοχο την Φλωρεντα Κουβαρ.
10.Τη 3ννα κρη του Νικολου Παπαδπουλου και τη
Claire Rogers, ε αναδχου τον Χρστο *ηητρου,
την Φωτειν *ηητρου, τον Sean Shields και την
Olivia Shields.
11.Τη Μαρα-∑τυλιαν κρη του Κ(πρου και τη
3ρτεη Παναρ#του, ε αναδχου τον Ανδρ#α ∑τυλιανο( και την Γεωργα Μιχαλ.
12.Του Μρκου-Νικολου γιου του Νικολου και τη Μελσσα Χρυσ, ε αναδχου τον Ανδρ#α Γεωργου και
την Ιωννα Κασρα.
13.Τη Ανδριννα κρη του ∑τ#λιου και τη ∑τ#λλα
Γεωργιδη, ε αναδχου τον 3γγελο Παναγιτου, την
Λουκα Παναγιτου και την Θλεια Λαπρ.
14.Τη Ελ#νη-Rose κρη του Μιχαλ και τη Ε(α *ηοσθ#νου, ε ανδοχο την 3ννα Μαυρδη.
15.Τη Ελισαα κρη του Valmir Hajdarmataj και τη
Ζω Αχιλλ#ω, ε ανδοχο την 3νναστασα Νικοδου.
16.Τη Ισαβ#λλα κρη του Alan και τη Λουκα
Demirkaya, ε αναδχου τον Ευγγελο Πασιουρτδη
και την Μελαν Νεοφ(του.
17.Τη ∑οφα-Grace κρη του Μιχαλ Μρκου και τη
Laura Snook, ε ανδοχο τον Ανδρ#α Μρκου.
<— (∑υνχεια / Continued)

He was crucified also for us under Pontius
Pilate, and suffered and was buried;

Hebrews 2:14-18 – Inasmuch then as the children have
partaken of flesh and blood, He Himself [Jesus] likewise
shared in the same, that through death He might destroy
him who had the power of death, that is, the devil, and
release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For indeed He does not give aid
to angels, but He does give aid to the seed of Abraham.
Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful High Priest
in things pertaining to God, to make propitiation for the
sins of the people. For in that He [Jesus Christ] Himself
has suffered, being tested, He is able to aid those who are
tempted. [Note: St Paul shows that Jesus is God Who is
immortal and had to become man in order to be able to
die since He has “partaken of flesh and blood” and “He
likewise shared in the same”. Therefore, that which died
was Jesus’ human nature and as God He continued to be
immortal. St Paul in the following passage also supports
Jesus’ immortality, “I urge you in the sight of God who
gives life to all things, and before Christ Jesus who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that
you keep this commandment without spot, blameless
until our Lord Jesus Christ’s appearing [ie. Second
Coming], which He will manifest in His own time, He
[ie. Jesus] who is the blessed and only Sovereign, the
King of kings and Lord of lords, who [ie. Jesus] alone
has immortality, dwelling in unapproachable light,
whom no man has seen or can see, to whom be honour
and everlasting power. Amen” (1 Timothy 6:13-16). It
underlines that He alone has immortality, ie. naturally,
rather than given to Him like to the angels by God. St
Paul calls Jesus “King of kings” and “Lord of lords”, as
He is also described by St John in the book of Revelation
– see Revelation 17:14; 19:16. Jesus also suffered in His
human nature under Pontius Pilate, as the Creed states.]

One who will not see corruption is our Lord Jesus Christ
in His resurrection from the dead. St Peter uses this
Psalm verse in Acts 2:25-31 and St Paul in Acts 13:35-37
and refer this to Jesus Christ and not King David who
wrote the Psalm. Note that this translation is from the
Septuagint Version of the Old Testament used by Christ
and His Apostles and not the Jewish Masoretic text which
was modified by the Jews in later centuries]
Hosea 6:2 - After two days He will revive us; On the third
day He will raise us up, That we may live in His sight.
Matthew 28:6 – He is not here; for He [Jesus Christ] is
risen, as He said. Come, see the place where the Lord
lay.
Mark 16:1-6 - And when the Sabbath was past, Mary
Magdalene, and Mary the mother of James and Salome,
had brought sweet spices, that they might come and
anoint Him. And very early in the morning the first day of
the week, they came unto the sepulchre at the rising of the
sun. And they said among themselves, who shall roll
away the stone from the door of the sepulchre? And when
they looked, they say that the stone was rolled away; for it
was very great. And entering into the sepulchre, they saw
a young man sitting on the right side, clothed in a long
white garment, and they were afraid. And he said to them,
be not afraid, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified, He [Jesus Christ] is Risen, He is not here. Behold
the place where they laid Him.
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’.
Luke 24:46 - And He said unto them, thus it is written,
and thus it was necessary for the Christ to suffer, and to
rise from the dead on the third day.

1 Peter 2:21 – For to this you were called, because Christ
also suffered for us, leaving us an example, that you
should follow His steps.
5.

And on the third day He rose according to the
Scriptures;

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
HAPPY PASCHA
(EASTER)!
(To Be Continued…)

Psalm 16:10 – For You will not leave my soul in Sheol
[ie. Hades, the abode of the dead], Nor will You allow
Your Holy One to undergo corruption. [Note: The Holy
Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης
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