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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 

  Μάιος 2015 / May 2015 
Παρασκευή        1/5/15 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00  

Τρίτη                  5/5/15 Αγίας Ειρήνης Μεγαλοµάρτυρος και Εφραίµ Μεγαλοµάρτυρος του Θαυµατουργού 

St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker  

9.30-11.30  

Τετάρτη              6/5/15 Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost  9.30-11.30  

Παρασκευή        8/5/15 Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian  9.30-11.30  

Τετάρτη            20/5/15 Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)   9.30-11.30  

Πέµπτη             21/5/15 Της Αναλήψεως και Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων 
The Ascension of our Lord Jesus Christ and Sts Constantine & Helen Equal-to-the-Apostles    

9.30-11.30 

Τετάρτη            27/5/15 Αγίου Ιωάννου του Ρώσου / St John the Russian   9.30-11.30 

Παρασκευή      29/5/15 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls   6.00-7.00µµ   

Σάββατο           30/5/15 Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls 9.30-12.00 

Κυριακή           31/5/15 Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost  9.00-13.00  

  Ιούνιος 2015 / June 2015  

∆ευτέρα             1/6/15 Του Αγίου Πνεύµατος / The Holy Spirit 9.30-12.00 

Κυριακή             7/6/15 Αγίων Πάντων / All Saints 9.30-12.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
 M FILIOU £50. THEOLOGIA £40. E SOTIRIOGLOU £150. 

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 ΜΑΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥ    
    

01. Ιερε��α� 
05. Ειρ�νη 
07. Ακ�κιο� 
08. Αρσ νιο� 
09. Ησα#α�, Χριστ'φορο� 
10. Λαυρ ντιο� 
13. Γλυκερ�α 
21. Κωνσταντ�νο�, Ελ νη 

 
Χρ'νια Πολλ�  Χρ'νια Πολλ�  Χρ'νια Πολλ�  Χρ'νια Πολλ�      

στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!στου� εορτ�ζοντε�!!    

 

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 

  

 

 Αγαπητο	 
ου αδελφο	 
βρισκ�
αστε στην περ	οδο του 
Πεντηκοσταρ	ου, στην περ	οδο 
του Τριωδ	ου των Ρ�δων �πω� 
την αναφ�ρει η Εκκλησ	α 
α�. 
 ∑ε αυτ! την περ	οδο και 
για σαρ"ντα η
�ρε� κυριαρχε	 η 
Αν"σταση του Κυρ	ου και ∑ωτ!-
ρο� 
α� και για αυτ� ψ"λου
ε 
καθη
εριν" το ΧΡΙ∑ΤΟ∑ ΑΝΕ-
∑ΤΗ και απαντ"
ε ΑΛΗΘΩ∑ 
ΑΝΕ∑ΤΗ, 
"λιστα λ�νε οι Πα-
τ�ρε� τη� Εκκλησ	α� 
α� �τι 
αυτ�� τι� η
�ρε� �ταν συναντ"-

ε κ"ποιον και �ταν χαιρετ"
ε 
δεν λ�
ε Καλη
�ρα αλλ" Χρι-
στ�� Αν�στη. Θυ
"
αι απ� τον 
β	ο του Αγ	ου ∑εραφε	
 του 
∑αρ*φ που ο χαιρετισ
�� του 
σε �λου� 
ικρο+� και 
εγ"λου� 
!ταν «Χριστ./ Αν1στη χαρ5 
6ου».  
 Εδ* σε αυτ! την περ	οδο 
κυριαρχο+ν τρ	α θα+
ατα Του 
Κυρ	ου 
α�, που 
"λιστα δ	νουν 
και το �νο
" του� στι� Κυρια-
κ�� και στι� εβδο
"δε� που τι� 
περιβ"λλουν.  
 Ο Ιησο+� απ� την αρχ! 
τη� δρ"ση� του προσπαθο+σε 
να δε	ξει στου� ανθρ*που� τον 
καινο+ριο κ�σ
ο του Θεο+ για 
χ"ρη του�. Αυτ� γιν�ταν 
ε τη 
ζω! του, 
ε την επικοινων	α του 

ε του� ανθρ*που� και 
ε τη 
διδασκαλ	α του - κυρ	ω� 
ε τι� 
παραστατικ�� παραβολ�� του. 
Ταυτ�χρονα �
ω� και 
ε θαυ-

αστ�� πρ"ξει� Του, τα θα+
α-
τα.  
 Αυτ", 
ε πιο θεα
ατικ� 
και εντυπωσιακ� τρ�πο απ� τι� 
παραβολ��, φαν�ρωναν αυτ� 
που επιδ	ωκε. Τα Ευαγγ�λια 
α� 
διασ*ζουν αρκετ�� διηγ!σει� 
για θα+
ατα Του.  

 Τι !ταν, π�τε και γιατ	 τα 
�κανε και τι φαν�ρωναν αυτ" 
για τον 0διο, για τη Βασιλε	α 
Του και για τη ζω! των ανθρ*-
πων. 
 Θα+
α ονο
"ζου
ε το 
ανεξ!γητο εκε	νο γεγον��, που 

πορε	 να αλλ"ξει τα δεδο
�να 
σε 
	α κατ"σταση, 
ε ακαταν�-
ητο τρ�πο. Κι εδ* �
ω�, �πω� 
και σε �λε� τι� περιπτ*σει� τη� 
ζω!� 
α�, υπ"ρχει η αλ!θεια 
και η πλ"νη, το γν!σιο και το 
κ"λπικο, το ωφ�λι
ο και το επι-
ζ!
ιο, που 
α� αναγκ"ζουν να 
χωρ	σου
ε τα θα+
ατα σε δ+ο 
κατηγορ	ε�: ∑τα Θεϊκ5, τα ο-
πο	α προ�ρχονται απ� τι� Εν�ρ-
γειε� τη� Χ"ρη� του Θεο+ και 
στα ψευτοθα?6ατα (! αλλι*� 
θα+
ατα εντυπωσιασ
ο+), εκε	να 
δηλαδ! που γ	νονται 
�σω τη� 
επ	κληση� διαφ�ρων δαι
�νων. 
 ∑την πρ*τη περ	πτωση, 
�χου
ε τα Θα+
ατα που δη
ι-
ουργο+ν στην καρδι" του πιστο+ 

	α κατ"σταση ειρ!νη� και χα-
ρ"�, χωρ	� �
ω� ποτ� να απο-
βλ�πουν στην επ	δειξη και τον 
εντυπωσιασ
�. ∑την περ	πτωση 
αυτ!, τα α	τια που �λκουν τη 
Χ"ρη του Θεο+, δεν ε	ναι "λλα 
απ� την Π	στη, την ταπε	νωση 
και την αγ"πη, τα οπο	α στολ	-
ζουν τι� ψυχ�� εκε	νων που 
προκαλο+ν αυτ" τα Θα+
ατα, 
αλλ" και κ"ποιων απ� εκε	νου� 
που γ	νονται αποδ�κτε� τ�τοιων 
Θαυ
"των. 
 5να ακ�
η χαρακτηριστι-
κ� του� γν*ρισ
α, ε	ναι η πνευ-

ατικ! ωφ�λεια που επιφ�ρουν 
στα "το
α, καθ*� και το γεγο-
ν�� �τι εκδηλ*νονται κατ" τη 
συντριπτικ! του� πλειοψηφ	α, σε 
χ*ρου� σχετικο+� 
ε τη Χριστι-

ανορθ�δοξη Π	στη (ορισ
�να 

"λιστα κ"θε χρ�νο και σε συ-
γκεκρι
�νε� η
ερο
ην	ε�), ανα-
δεικν+οντα� �τσι την Ορθοδοξ	α 
σε 
οναδικ! σωστ! και αληθιν! 
Π	στη, του 
οναδικο+ αληθινο+ 
Θεο+. 
 ∑τι� περιπτ*σει� που δεν 
γ	νεται κ"τι τ�τοιο, δηλαδ! που 
τα Θα+
ατα αυτ" δεν γ	νονται 
σε χ*ρου� σχετικο+� 
ε τη Χρι-
στιανορθ�δοξη Π	στη, ο Θε�� 
και π"λι ενεργε	 θαυ
ατουργικ" 

ε τη Χ"ρη Του, θ�λοντα� να 
δε	ξει �τι δεν εγκαταλε	πει τα 
πλ"σ
ατ" Του, ανεξ"ρτητα απ� 
τα πιστε+ω του� και τι� θρη-
σκε	ε� που 
πορε	 να αν!κουν 
και πω� τα προσκαλε	 π"ντα 
ε 
αγ"πη, για να γνωρ	σουν την 
Αλ!θει" Του. 
 ∑τη δε+τερη περ	πτωση 
τ*ρα, �χου
ε να κ"νου
ε 
ε το 
τ"γ
α του Εωσφ�ρου και τα 
�ργαν" του (
ε �σου� δηλαδ! 
τα ακολουθο+ν). Τα φαιν�
ενα 
αυτ" ε	ναι καθαρ" δαι
ονικ" 
και �χουν σαν απ*τερο σκοπ� 
τη δαι
ονοπο	ηση των ανθρ*-
πων, δια
�σου π"ντα του εντυ-
πωσιασ
ο+ που του� προκαλο+ν, 
εν* σε �λε� τι� περιπτ*σει� 
αποφ�ρουν και 
εγ"λα χρη
ατι-
κ" ποσ" ! ανταλλ"γ
ατα, σε 
εκε	νου� που τα πραγ
ατοποι-
ο+ν. 
 Ε+χο
αι αγαπητο	 
ου 
αδελφο	 η χ"ρι� του Κυρ	ου 

α� δι" 
�σου των τ�σων 
πολλ*ν θαυ
"των να φωτ	ζει 
και να αγι"ζει �λου� 
α�. 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να Απρ�λιο �γιναν στην Εκκλησ�α 
�α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Του �γγελου-Χριστοφ�ρου γιου του Richard-John Al-

len και τη� Ολ�βια�-Χριστ�να� Holmes, �ε αναδ�χου� 
τον Χριστ�κη ∑�ββα, την Viky Pearson, τον Gerry 

Pearson και την Rachel Davies-Day. 
2. Του Αι�ιλιανο!-Αλεξ�νδρου γιου του Γεωργ�ου και τη� 

Ναταλ�α�-Χριστ�να� Παπανδρον�κου, �ε αν�δοχο την 
Αναστασ�α Χριστοδο!λου. 

3. Τη� κατηχο!�ενη� Ιω�ννα�-Κλα�ρη� κ�ρη� του Rex 

Phillip Muskett και τη� Angela Duckworth, �ε αν�δοχο 
την Αρετ* Τοουλ*. 

4. Του Γεωργ�ου-Χριστοφ�ρου γιου του Χριστοφ�ρου 
Γεωργ�ου και τη� Μαρ�α�-Λ�λια� Γεωργ�ου-Mason, �ε 
αναδ�χου� την Ιουλ�α Chalfoun και τον Alfred Chal-

foun. 
5. Τη� Αι�ιλ�α�-Φιλ�α� κ�ρη� του Χρ*στου και τη� ∑τεφα-

ν�α� Αριστε�δου, �ε αν�δοχο την Χριστ�να .η�οσθ0-
νου�. 

6. Του Κυρι�κου-Elvis γιου του Γεωργ�ου και τη� Πανα-
γι1τα� Νεοκλ0ου�, �ε αναδ�χου� τον Νεοκλ* Νεοκλ0-
ου� και την Ειρ*νη Νεοκλ0ου�. 

7. Τη� Ναταλ�α�-Ν�κολα� κ�ρη� του Ευθυ��ου και τη� Μα-
ρ�α� Πα!λου, �ε αναδ�χου� την Μισ0λ Παναγ* και τον 
Μιχα*λ Παναγ*. 

8. Τη� Ζω*�-Γαλ*νη� κ�ρη� του Richard και τη� Αικατερ�-
νη� Tant, �ε αναδ�χου� την Ιω�ννα Μαθιουδ�κη, τον 
Gennaro Capasso, την Cecilia Capasso και τον Daniel 

Anning. 
9. Τη� 4λενα�-∑�ρα� κ�ρη� του Αντων�ου και τη� Sabrina 

Ιακ1βου, �ε αναδ�χου� τον Μ�ριο Ιακ1βου και την 
Ann-Marie McCartin. 

10.Τη� Φλωρεντ�α�-Charlotte κ�ρη� του Θε�φιλου και τη� 
Tasha Πο!ρου, �ε αναδ�χου� τον Ανδρ0α Πο!ρο, τον 
Πα!λο Cable, τον .η�*τριο Αδ��ου και την Hayley 

Vandepeer. 
11.Τη� Μαγδαλιν*� κ�ρη� του Κλε�νθη και τη� Χρ!σω�  

Γρουτ�δη, �ε αναδ�χου� τον Ευριπ�δη Αγα�0�νωνο� και 
την Χριστι�να Γρουτ�δη. 

12.Τη� Ελ0νη� κ�ρη� του Φ1τη και τη� Μαρ�α� .η�ητρ�ου, 
�ε αν�δοχο τον Θεοχ�ρη ∑εργ�ου. 

13.Του .η�ητρ�ου γιου του .η�ητρ�ου Κουτσο! και τη� 
Amy Ereson, �ε αν�δοχο τον Π0τρο Λο6ζου. 

 

Ευχ��αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ"τιστοι! 
 
ΓΑΜΟΙ: Τον ��να Απρ�λιο �γινε στην 
Εκκλησ�α �α� ο Γ'�ο�: 1. Του Θε�πιστου 
Αντων� �ετ� τη� Μαρ�α�-Λ1ρα� Poole.   
Ευχ��αστε να ζ�σουν οι Νε�νυ�φοι! 

 

ΚΗ*ΕΙΕ∑: Τον �*να Απρ�λιο εψ�λλει η εξ�διο� 
Ακολουθ�α του αε��νηστου Ε��ανου*λ-Νικολ�ου 
Κ�κκινου. Αιων�α του 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 

ΑΓΙΟ∑ ΙΩΑΝΝΗ∑  
       Ο ΘΕΟΛΟΓΟ∑. 
 Αρκετο� ε�χαν την ποψη �τι 
ο Ιωννη� δεν π�θανε, αλλ �ετατ�-
θηκε στην λλη ζω�, �πω� ο Εν χ 
και ο Ηλ�α�. Αφορ�� γι' αυτ� την 
ποψη �δωσε το γνωστ� Ευαγγελικ� 
χωρ�ο, Ιωννου κα’ 22. (�ω�, ο 
α��σω� επ��ενο� στ�χο� κα' 23 

δ ι ε υ κ ρ ι ν � ζ ε ι  τ α  π ρ  γ � α τ α . 
 Η παρδοση που ασπσθηκε η 
Εκκλησ�α �α� ε�ναι η �ξη�: Ο Ιων-
νη� σε βαθει γερ�ατα π�θανε 
στην -φεσο και τφηκε �ξω απ' 
αυτ�. Αλλ �ετ απ� �ερικ�� 
��ερε�, �ταν οι �αθητ�� του επι-
σκ�φθηκαν τον τφο, βρ�καν αυτ�ν 
κεν�.  
 Η Εκκλησ�α �α�, λοιπ�ν, δ�χε-
ται �τι στον αγαπη��νο �αθητ� του 
Κυρ�ου συν�βη �τι και �ε την Πανα-
γ�α Μητ�ρα Του. 2ηλαδ�, ο Ιωννη� 
ναι �εν π�θανε και ετφη, αλλ 
�ετ τρει� η��ρε� αναστ�θηκε και 
�ετ�στη στην αι νια ζω�, για την 

οπο�α ο �διο�, να τ� λ�ει σχετικ: 
«Ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν 
ζω�ν, ὁ �ὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει» (Α' επι-
στολ� Ιωννου, ε' 12). Εκε�νο�, δη-
λαδ�, που ε�ναι ενω��νο� ��σω τη� 
π�στη� �ε το Χριστ� και τον �χει 
δικ� του, �χει την αληθιν� και αι -
νια ζω�. Εκε�νο�, ��ω�, που δεν 
�χει τον Υι� του Θεο7, να �χει υπ’ 
�ψιν του πω� δεν �χει και την αλη-
θιν� και αι νια ζω�. 
 Η Εκκλησ�α �α� εορτζει την 
�ν��η στι� 8 Μα8ου και 26 ∑επτε�-
βρ�ου εκστου �του�. 
 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο� β’. 

Ἀπ�στολε Χριστῷ τῷ Θεῷ 
ἠγαπηπη��νε, ἐπιτχυνον, ῥῦσαι 
λαὸν ἀναπολ�γητον, δ�χετα� σε 
προσπ�πτοντα, ὁ ἐπιπεσ�ντα τῷ  

στ�θει καταδεξ�ενο�· ὃν ἱκ�τευε, 
Θεολ�γε, καὶ ἐπ��ονον ν�φο� 
ἐθνῶν διασκεδσαι, αἰτο7�ενο� 

ἡ�ῖν εἰρ�νην, καὶ τὸ ��γα ἔλεο�. 

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 

5.        And on the third day He rose according to  

           the Scriptures; 

 

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 refer-

ences like ‘They pierced My hands and My feet’ in 

verse 16 which is peculiar to crucifixion. Jesus was 

given sour wine (vinegar) to quench his thirst, see 

John 19:29, thus fulfilling Psalm 69:21 describing 

Christ’s passion] 

 

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 according to the Scriptures, and that he was 

buried, and that He [Jesus Christ] 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 men-

tion of according to the scriptures is 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 allow 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 forever-
more.’ ; 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.”‘] 

 

6.        And He ascended into the heavens, and is 

           seated at the right hand of the Father.  

 
Mark 16:19 - Then indeed, after speaking to them, 

the Lord was taken up into heaven, and sat on the 

Right of God. 

 

Luke 22:69 - From now on the Son of Man shall be 

sitting on the right of the power of God [ie. Jesus is 

equating Himself in His Humanity to God the Fa-

ther].  

 

Luke 24:51 - And it came to pass, as He was bless-

ing them, He stood apart from them and was carried 

up into heaven. 

 

Acts 1:9 – Now when He had spoken these things, 

while they watched, He [Jesus Christ] was taken up, 

and a cloud received Him out of their sight. 

 

Acts 7:55-56 – But he [St Stephen], being full of the 

Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of 

God, and Jesus standing at the right hand of God, 

and said, ‘Look!  I see the heavens opened and the 

Son of Man standing at the right hand of 

God!’ [Note: Jesus was standing at the right hand of 

the glory of God so He is equal to God the Father 

since no one can be in that position to God except 

God Himself!] 

 

Colossians 3:1 – If then you were raised with Christ, 

seek those things which are above, where Christ is, 

sitting at the right hand of God. 

 

Hebrews 1:3 – who being the brightness of His glory 

and the express image of His person, and upholding 

all things by the word of His power, when He [Jesus 

Christ] had by Himself cleansed our sins, sat down 

at the right hand of the Majesty on high. 

 

1 Peter 3:22 - who has gone into heaven and is at the 

right hand of God, angels and authorities and powers 

having been made subject to Him.   
                                    

(To Be Continued…) 


