ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
C DEMETRIOU £200. F MINTIS £50. E PAPAPHOTI £200. ANONYMOUS £500

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

SOUVLAKIA BBQ
Sunday 5th July 2015
Souvlakia and soft drinks will be offered at £5 with all the proceeds helping to boost the church fund.
Σας περιµένουµε αµέσως µετά την Θεία Λειτουργία.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
01. Ανργυρο, Αργριο,
αιαν, Κοσ
07. Κυριακ
08. Θεφιλο, Προκπιο
11. (λγα, Ευφη*α
14. Νικδηο
17. Μαρ*να
18. Αιιλιαν
20. Ηλ*α
22. Μαρκ1λλα, Μαγδαλην
24. Χριστ*να
25. 5ννα
26. Παρασκευ
27. Παντελε ων
28. Χρυσοβαλντη, Χρυσοβαλντου
29. Καλλ*νικο
Φωτογραφίες από την Εορτή των Αγίων ∆ώδεκα Αποστόλων στην Εκκλησία µας. Χρόνια Πολλά σε 31. Ιωσ φ

όλα τα µέλη της Εκκλησίας µας και σε όλους όσους τιµούν το Πανάγιο Όνοµα των Αγίων ∆ώδεκα
Αποστόλων. Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων τέλεσε την Θεία Λειτουργία και ευλόγησε τον λαό.

Χρνια 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

Ιούλιος 2015 / July 2015
Τετάρτη
Τρίτη
Σάββατο

1/7/15
7/7/15
11/7/15

Κοσµά και ∆αµιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries
Κυριακής Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Kyriaki

Παρασκευή
∆ευτέρα

17/7/15
20/7/15

Μαρίνας Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Marina
Ηλιού του Προφήτου / Prophet Elias (Elijah)

9.30-11.30
9.30-11.30

Πέµπτη

23/7/15

Οσίας Πελαγίας της Τηνίας / Venerable Pelagia of Tinos

9.30-11.30

Παρασκευή

24/7/15

Χριστίνης Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Christina

9.30-11.30

Σάββατο

25/7/15

Η Κοίµησις της Αγίας Άννας / Dormition of St Anna the Mother of the Virgin Mary

9.30-11.30

∆ευτέρα
Τρίτη

27/7/15
28/7/15

Παντελεήµονος Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Panteleimon
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου / Irene Chrysovalantou

9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο

1/8/15

Ευφηµίας Μεγαλοµάρτυρος & Όλγας Ισαποστόλου
Great Martyr Euphemia & Olga the Equal-to-the-Apostles

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Αύγουστος 2015 / August 2015
Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service

9.30-10.00

Τις πρώτες 13 ηµέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις
στην Παναγία Μητέρα µας στις 6.00-7.00µµ
The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications to our All-Holy Mother
the Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm
Τετάρτη

5/8/15

Εσπερινός Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour

6.00-7.00µµ

Πέµπτη

6/8/15

Η Μεταµόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος)
The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted)

9.30-12.00

Ο να Ιο νιο κλεισε
εορταστικ ε την εορτ των Πρωτοκορυφαων Αποστλων Π τρου
και Πα λου στι 29 και στι 30 ε
την ∑ ναξη των Αγων %&δεκα
Αποστλων.
Ερτασε η Εκκλησα α,
που τιτε στο νοα των Αγων
%&δεκα Αποστλων. Θα θελα να
καταθ σω δ ο σκ ψει για το ποιοι
εναι οι %&δεκα Απστολοι και
Μαθητ  του Κυρου α.
Οι 0γιοι Απστολοι εναι οι
Μαθητ  του Ιησο Χριστο , οι
οποοι φωτστηκαν απ το 0γιο
Πνε α και λαβαν λα τα χαρσατ Του, για να κηρ ξουν το
Ευαγγ λιο και να θεελι&σουν την
Εκκλησα Του.
Ο Κ ρι α εκκλεσε
νο δ&δεκα Μαθητ , γιατ, πω
οι δ&δεκα υιο του Ιακ&β, ο δ&δεκα Πατριρχε, ηγο νταν των δ&δεκα φυλ&ν του Ισραλ, κατ αναλογα οι δ&δεκα Μαθητ  του Κυρου απ βησαν οι ηγο ενοι τη
Εκκλησα, του ν ου Ισραλ. 6τσι
γνεται κατανοητ η προφητεα του
Προφτη Ωση τι «δ%δεκα δρ*-

α πιε, και ο τρτο αγαπθηκε
απ Αυτν σε  γιστο βαθ.
Οι δ&δεκα Απστολοι συν χισαν το ργο του %ιδασκλου
του, ετ την σταυρικ Του θυσα,
παρ το γεγον τι σαν σχετικ
αρφωτοι και απλοϊκο νθρωποι,
αλιε  τελ&νε στο επγγελα.
:λοι του κατγονταν απ
την ασαντη και φτωχικ Γαλιλαα, εκτ απ τον Ιο δα τον Ισκαρι&τη, που προερχταν απ την
Ιουδαα.

F@+. :γδοο εναι ο Ματθα9ο+.
6νατο εναι ο Ι@κωβο+. % κατο
Απστολο εναι ο ∑9Fων ο Καναντη. Ενδ κατο εναι ο Ιο*δα+ ο
Θαδδα9ο+. %ωδ κατο των Αγων
Αποστλων του Κυρου και Θεο
α Ιησο Χριστο εναι ο Ματθ9α+.
Οι δ&δεκα Απστολοι βαπτστηκαν τη  ρα τη Πεντηκοστ «εν Πνε ατι Αγω». Το γεγον αυτ πιστοποιεται και απ τον
Γρηγριο Παλα, που αναφ ρει
τι το υπερ&ον, στο οποο κατλθε
το 0γιο Πνε α, γινε κολυβθρα
στην οποα βαπτστηκαν λοι οι
Απστολοι και οι λοιπο, εκε, ευρισκενοι. Το διο, δε, αναφ ρει και
ο 0γιο Ιωννη ο Χρυσστοο.
Η Ορθδοξη Εκκλησα α
τι τον κθε Απστολο σε ξεχωριστ ηεροηνα του του, αλλ
του τι και στι 30 Ιουνου,
λου αζ, στη «∑*ναξη». Ακη,
εξγει και ιδιατερη ερδα στην
Ιερ Πρθεση, κατ την προσκοιδ των Τιων %&ρων.

Κορυφαο των Αγων Αποστλων εναι ο Π>τρο+, ο οποο
ονοαζταν ∑ων. %ε τερο των
Αποστλων εναι ο Ανδρ>α+ ο
Πρωτκλητο. Τρτο Απστολο
εναι ο Ι@κωβο+. Τ ταρτο εναι ο
Ιω@ννη+ ο Θεολγο και Ευαγγελιστ. Π πτο Απστολο του
Ιησο Χριστο εναι ο Φ9λιππο+.
6κτο εναι ο ΒαρθολοFα9ο+.
6βδοο Απστολο εναι ο Θω-

Τιµῶ θεόπτας δώδεκα
Χριστοῦ φίλους,
Ἥρωας ἄνδρας καὶ θεοὺς
τολµῶ λέγειν.
∆ώδεκα εὐκλεέας
τριακοστῇ ἀγείρει
µύστας.

ε+ θα ακολουθ0σουν τον Θε5,
που θα φανε9 στη γη». Τα δ&δεκα
κουδουνκια στο κτω  ρο του
χιτ&να του Αρχιερ α, δηλ&νουν,
ακριβ&, του δ&δεκα Αγου Αποστλου.
Τρει απ του Αποστλου,
ο Π τρο, ο Ικωβο και ο Ιωννη, λγω τη πνευατικ του
ετοιτητα, παρευρ θησαν στο
Θεο γεγον τη Μεταρφωση,
αλλ και στην προσευχ στον Κπο τη Γεσθηαν. Ο πρ&το τον
αγπησε πρα πολ , ο δε τερο
πορο σε να πιει το ποτρι του
θαντου, το οποο και ο Κ ρι

Ταῖς τῶν Ἁγίων καὶ
πανευφήµων Ἀποστόλων
πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον
ἡµᾶς. Ἀµήν.

8.
!!!!! .. Σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ή ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ιάπωνα ΙΕΡΩΜΕΝΟΥ .. !!!!!
_"ΕΛΛΗΝΕΣ από τήν ἀρχαιότητα µέχρι σήµερα, µας ἔχετε δώσει τὸ φῶς"_
- Σε µήνυµά του από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ο Ορθόδοξος Ιερέας ∆ηµήτριος
Τανάκα, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και
σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αναφέρεται στη χώρα µας
µε ένα πολύ συγκινητικό µήνυµα, λέγοντας τα
εξής: - "Ἀγαπητοί µου Ἑλληνες καὶ Ἑλληνίδες,
ἀγωνιζόµενοι ἐν Χριστῶ µετά παρρησίας καὶ
ὑποµονῆς. Ἡ γενναιοδωρία σας εἶναι τόσο
µεγάλη καὶ ἀνεκτίµητη. Αὐτό γνωρίζω πολύ
καλά ἀπὸ τὴ δική µου ἐµπειρία. Μετά µεγάλης
ἀγάπης καὶ ἐλεηµοσύνης, ἀποδέχθηκε όχι µόνο
ἑµένα, ἀλλά καὶ ὅλους ὅσους ἔρχονται σὲ σάς,
καλούς ή κακούς. Ποτέ δὲν παραπονέθηκε
ἀκόµη καὶ ὅταν κάποιοι ξένοι ἔκαναν κάτι δυσάρεστο γιὰ ἑσάς. Αὐτό ὁφείλεται στὸ γεγονός
ὅτι ξέρετε τὶ εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Ἁπό τήν
ἀρχαιότητα µέχρι σήµερα, µας ἔχετε δώσει τὸ
φῶς. - Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσµου
ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό, τὸ ὁποίο
εἶναι ἀπόρθητο ἀπό κανέναν. Εἶναι τὸ φῶς νὰ
φωτίσει τόν κόσµο καὶ νὰ λάµψει τὶς ψυχές
τῶν ἀνθρῶπων. Αὐτό γιατί ἠ Ἑλλάδα
ἀναφέρεται καὶ γράφεται ὠς
στὰ
Ἰαπωνικά: τὸ αἰώνιο φῶς τῆς ἐλπίδος. Τὸ φῶς
αὐτό εἶναι τόσο λαµπρό καὶ φωτεινό, ποὺ

希臘

κανείς δὲν µπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπό αὐτό, όπως
αναφέρει το portnews.gr. - Ἄν κάποιος εἶναι
πρόθυµος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ φωτιστεῖ
ἀπό αὐτό, τὸ µυαλό καὶ ὁ νοῦς του, θὰ ἀνοίξει
καὶ θὰ δεῖ τόν κόσµο, πραγµατικό καὶ ἀληθινό
κόσµο, µπροστά του. Αντίθετα, ἄν κάποιος
εἶναι ἀπρόθυµος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, θὰ
ἐπιστρέψει στὸ σκοτάδι, ἀκόµα καὶ µὲ τὰ µάτια
του ανοιχτά, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Πλάτων περιγράφει στήν παραβολή τοῦ σπηλαίου. Ἐγώ
ταπεινῶς πιστεύω καὶ θέλω νὰ εἶµαι ἕνας ἀπὸ
τοὺς φωτισµένους καὶ αφυπνισµένους ἀπὸ τήν
Ἑλλάδα καὶ τήν Ὀρθοδοξία. - Ἡ Ἰαπωνία
εἶναι µακριά καὶ ἡ προσευχή µου εἶναι ταπεινή.
Εἶµαι ἁµαρτωλός καὶ ἀνάξιος Θεοῦ δοῦλος,
ἀλλά ὅµως δὲν ἔχω καµία ἀµφιβολία. Ἡ
Ἑλλαδα ζεῖ διότι ὁ Χριστός, ἡ Παναγία καὶ οἱ
Ἅγιοι πάντες εἶναι πάντα µαζί σας. Κύριε καὶ
Θέε µου Χριστέ, παρακαλῶ νὰ ἀξιώσετε ἑµένα
τόν ἁµαρτωλό καὶ ἀνάξιο νὰ Σᾶς ἐπικαλοῦµαι
καὶ
νὰ
πῶ:
Ἀναστήτω ὁ Θεός,
καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ
αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου
αὐτοῦ οἱ µισοῦντες
αὐτόν. Ἀµήν."
.. Να είστε καλά ..
Την αγάπη µου .. !!

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον να Ιονιο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει (∑υνχεια / Continued): 18.
Του ,η ητρου-Μρκου γιου του Vahanick και τη Μελαν Edjourian, ε ανδοχο τον Γε.ργιο Χριστοδουλ%α. 19. Τη
Αι ιλα-Γαλτια κρη του Γεωργου και τη Γαλτια Γεωργου, ε αναδχου την Μαρα Penn και τον Martin Penn. 20.
Τη Αρινα κρη του ∑τα ρου και τη Αι ιλα Χαραλ που, ε αναδχου τον Αδ ο Theo και την Ελ%νη Box. 21. Τη
Αννα π%λλα κρη του Νικολου Ανδρ%ου και τη Cassandra Hurley, ε αναδχου την Χρυστ%λλα Ανδρ%ου και την ∑τεφανα Ανδρ%ου. 22. Τη Γεβρι%λλα κρη του Αδ ου και τη Μαριννα Χαραλ που, ε ανδοχο τον Λεωνδα Towndrow.
23. Τη ∑εραφενα κρη του Αλεξνδρου και τη Ελ%νη Parson, ε αναδχου την Χρ σω ,ια αντ και τον Κ.στα Πετρδη (Η Ελ%νη εναι κρη τη Προ%δρου τη Βοηθητικ Αδελφτητα α κα. Κυπρο λλα και του %λου του ,ιοικητικο
∑υ βουλου τη εκκλησα α κ. Ανδρ%α Κυπριανδη). Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ#τιστοι!
ΓΑΜΟΙ: Τον να Ιονιο γινε στην Εκκλησα α ο Γ( ο: 1. Του Μριου Ορφανο ετ τη 7ννα-Μαρα
Χριστοδο λου. 2. Του Γεωργου Γιακου  ετ τη Ελ%νη-Λρεν Τζ.ρτζη. 3. Του Christopher-James Petrie ετ τη Βικτ.ρια (Π%τρου)-Τκη. 4. Του Φλιππου-Αντωνου ∑ωτηρου ετ τη Ναταλα-Νικολ%ττα Γεωργου. 5. Του Ιακ.βου Χαραλπου ετ τη Rositsa-Georgieva Petrova. Ευχ αστε να ζ σουν οι Νενυ φοι!
ΚΗ+ΕΙΕ∑:

Τον να Ιο νιο εψλλει η εξδιο Ακολουθα τη αει νστου Αθην ,η ητρου. Αιωνα τη η

ν

η!

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Ιονιο γιναν στην Εκκλησα
α οι Βαπτσει:
1. Τη κατηχο ενη Λαυρεντα κρη του Gary και τη
Vivien Snook, ε αναδχου την Ελισβετ Μρκου και
την Barbara Roberts.
2. Τη Μαρα-Mia κρη του Jason-Paul Alexander και
τη Ζω-Μρρα-Ευθυ α Κατση, ε αναδχου τον
Μιχαλ Κατση, την #λενα Ανδρ%α, την Alexandra
Tedesco και τον Robert Crawford.
3. Του Αλ%ξανδρου γιου του Damian-Peter και τη Ιωννα de San Miguel, ε αναδχου την Νεκταρα Πολυκρπου και την Andre de San Miguel.
4. Τη Μαρα-Lily-May κρη του Kevin PhilbinSullivan και τη ,%σποινα Μαλακτ, ε αναδχου
την Βικτωρα Μαλακτ και την Lorraine O’Sullivan.
5. Του Παναγι.τη-Λεωνδα-Μιχαλ γιου του Νικτα Κασσ
και τη Katie Cummins, ε αναδχου την Ελ%νη Κασσ και την Lucie Cummins.
6. Του Λο η γιου του Adam Carvin και τη Χριστινα
∑ββα, ε ανδοχο την ∑οφα ∑ββα.
7. Του Ραφαλ-Πα λου γιου του Μιχαλ και τη Ιωννα
Λο3ζου, ε αναδχου την Θεοδ.ρα Παπαχαραλ που
και την Ιωννα Παπαχαραλ που.
8. Του Ρο ανο γιου του Λεωνδα και τη Βασιλικ Lam,
ε ανδοχο τον Χριστφορο Θεοδ.ρου.
9. Τη κατηχο ενη Λαυρεντα-Maxine κρη του Frederick και τη Radica Lee Foon, ε ανδοχο την Γεωργα Χριστοδο λου.
10.Του Αλ%ξανδρου γιου του Diego και τη Αικατερνη
Montalbano, ε αναδχου την Νκολα Παναγι.του και
τον ,η τριο Παναγι.του.
11.Τη Αλεξα-Ιωννα κρη του David Rolfe και τη
Ειρνη Κυρικου, ε ανδοχο την Ελ%νη ∑τυλιανδη.
12.Του Χαρλα που γιου του Ιωννη και τη Αι ιλα Νεοκλ%ου, ε αναδχου την Μαρα Hadad και τον Π%τρο
Hadad.
13.Του Κωνσταντνου-Αντωνου-Μιχαλ γιου του Αντωνου
Αχιλλ%ω και τη 7ννα Το ο ζη, ε ανδοχο τον
Μιχαλ Το ο ζη.
14.Εισλθε η Ισαβ%λλα-Maia απ την Ρω αιο-Καθολικ
εκκλησα, κρη του Λεωνδα και τη Beatriz Oxby, ε
αναδχου την Ελισβετ Oxby και τον John Taylor (Ο

Λεωνδα ταν απ τα πρ.τα παιδι του Ιερο και γι
τη Μαρο λλα Oxby).

15.Τη Αναστασα-Amelie κρη του Marc και τη Μαρα Rogers, ε αναδχου την Αι ιλα-Michiko Χαραλπου, τον Χριστφορο Χαραλ που και την LauraAnn Rogers.
16.Του Ιωσφ γιου του ,η ητρου Κυπριανο και τη
Samantha Vant, ε ανδοχο την Μελαν Κυπριανο .
17.Του κατηχο ενου Ανδρ%ου-Kameron γιου του Attila
και τη Kim Halil, ε ανδοχο τον Φραγκσκο Κωνσταντνου.
<— (∑υνχεια / Continued)

And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life,
Who proceeds from the Father, Who together with
the Father and the Son together is worshipped and
glorified, Who spoke through the Prophets.

fied, as properly stated in the original Eastern Orthodox version of the Nicene-Constantinopolitan Creed that was originally agreed by the Western Bishops too.]

Acts 2:32 - Jesus hath God raised up, whereof we are all witJohn 3:5 – Jesus answered, ‘Most assuredly, I say to you, unless nesses. Therefore being by the right hand of God exalted, and
one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom having received of the Father the promise of the Holy Spirit, He
of God’.
has shed forth this, which you now see and hear.
John 6:63 – It is the Spirit who gives life; the flesh profits noth- Acts 5:3-4 - But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your
ing. The words that I speak to you are spirit, and they are life.
heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of
the land for yourself? While it remained, was it not your own?
John 16:14-15 – He [the Holy Spirit] will glorify Me [Jesus And after it was sold, was it not in your own control? Why have
Christ], for He will take of what is Mine and declare it to you. you conceived this thing in your heart? You have not lied to
All things that the Father has are Mine. Therefore I said that men but to God.” [N.B. St Peter stresses to Ananias that he has
He will take of Mine and declare it to you.
lied to God by lying to the Holy Spirit. Therefore, the Holy
Spirit is not just an energy but another person of the Holy Trin2 Corinthians 3:17 – Now the Lord is the Spirit [in other words, ity, since you cannot lie to energy but to a person.]
the Holy Spirit is Lord]; and where the Spirit of the Lord is,
there is liberty.
1 Corinthians 3:16-17 - Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone
Luke 24:44 - And He said to them. These are the words which I defiles the temple of God, The God will destroy him. For the
temple of God is holy, which temple you are. [N.B. Here the
spoke to you while I was with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the
Holy Spirit dwells in our bodies, which is the Temple of God. It
speaks of the Holy Spirit as ‘The God’, in Greek ‘O Theos’ with
prophets, and in the Psalms, concerning Me [Jesus Christ].
the definitive article meaning the one and only God, who will
John 6:45 - It is written in the prophets, and they shall all be destroy us if we defile our bodies.]
taught of God. Every man therefore that has heard, and has
2 Peter 1:21 – for prophecy never came by the will of man, but
learned of the Father, comes to Me.
holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
John 14:26 – But the Comforter [in Greek ‘Parakletos’ which [Note: This verse underlines that the Prophets who are “holy
means counsellor or comforter. This also shows that the Holy men of God”, were moved to speak prophecy through the Holy
Spirit is a person and Lord like the other two persons of the Spirit about the coming of Christ and not by their own will,
Holy Trinity. You cannot get comfort, counsel or teaching from which the so-called “Charismatic” prophets speak by. Verses
a power of God as suggested by heretics like Jehovah’s Wit- 19-21 show that only holy men can interpret the scriptures
nesses and their ‘spiritual’ forefather Macedonius], the Holy correctly. Heretics (2 Peter 2) and unstable people who call
Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach themselves Christians (2 Peter 3:16) interpret the Scriptures
you all things, and bring to your remembrance all things that I incorrectly.]
said to you.
(To Be Continued…)
John 15:26 - But whenever the Holy Spirit should come, Whom
I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, that One shall bear witness concerning
Me. [Note: The Roman Catholic Church added a phrase called
the “filioque” – and the Son - to the Creed here, which was one
of the causes of the 1054 A.D. schism between the Western and
Eastern Churches. The Eastern Orthodox Church maintains
that nothing should be added or subtracted from the Nicene
Creed that was sanctioned by the Seven Oecumenical Councils.
The Roman Catholic Church and other Protestant western
churches use “Who proceeds from the Father and the Son”,
when it refers to the Holy Spirit. According to John 15:26 cited above, the Holy Spirit clearly proceeds from the Father,
and together with the Father and Son is worshiped and gloriΓια το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. ∆ηµητριανός Μελέκης
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