ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
DESPINA £50. C CONSTANTINOU £35. L EURIPIDES £200. G LAZAROU £150.

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

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Κάθε πρώτη Τρίτη του µήνα στην Εκκλησία µας προσφέρετε γεύµα προς τους Ηλικιωµένους µας. Το γεύµα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι οµογενείς. Τον µήνα Οκτώβριο το φαγητό πρόσφερε η Οικογένεια της κ. Μαρίας
Χρονία και κ. ∆ήµητρα Μιχαήλ. Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το γεύµα να µιλήσει
µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Κυπρούλλα Κυπριανίδη ή µε τον π. Ιωσήφ.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ANNUAL DINNER & DANCE
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
Την Κυριακή 15η Νοεµβρίου 2015 και ώρα 6.30µµ, στο Highland Restaurant, 9-11 The
Precinct, High Rd, Broxbourne EN10 7HY, θα γίνει η ετήσια Ελληνική βραδιά της Εκκλησίας µας για ενίσχυση του ταµείου της Εκκλησίας µας. Για την βραδιά έχει κυκλοφορήσει ειδικό λεύκωµα µε διαφηµίσεις. Η τιµή εισιτηρίου είναι £30. Είναι υποχρέωση
όλων µας να τιµήσουµε µε την παρουσία µας την εκδήλωσή µας αυτή.

01. Ανργυρο, Αργριο, αιαν,
Κοσ
05. Επιστ$η, Γαλακτ(ων
08. Μιχα$λ, Γαβρι$λ, -γγελο,
Ταξιρχη, ∑τατιο
09. Νεκτριο
10. Αρσ2νιο
11. Μην, Β(κτωρα 12. Νε(λο
13. Χρυσστοο
14. Φ(λιππο
16. Ματθα(ο
17. Γεννδιο
18. Πλτων
21. Μαρ(α
22. Φιλ$ων
25. Αικατερ(νη, Μερκοριο
26. ∑τυλιαν
30. Ανδρ2α

Χρνια Πολλ
στου εορτζοντε!!
ΙΕΡΟ
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
Όσοι θέλετε, µπορείτε να δώσετε τα
ονόµατα των ζωντανών και κεκοιµηµένων αδελφών για να µνηµονευθούν
στο Ιερό Σαρανταλείτουργο αυτής της
περιόδου.
Από την εκδροµή µας στα Ιεροσόλυµα

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

Νοέµβριος 2015 / November 2015
Τρίτη
Παρασκευή
∆ευτέρα
Τετάρτη

3/11/15
6/11/15
9/11/15
11/11/15

Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)
∆ηµητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus
Νεκταρίου Αιγίνης / Nectarios of Aegina
Μηνά Μεγαλοµάρτυρος, Βίκτωρος και Βικεντίου / Great Martyr Menas, Victor and Vincent

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή

13/11/15

Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόµου
St John Chrysostom Archbishop of Constantinople

9.30-11.30

Σάββατο

14/11/15

Φιλίππου Αποστόλου / Apostle Philip

9.30-11.30

∆ευτέρα
Σάββατο
Τετάρτη

16/11/15
21/11/15
25/11/15

Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού / Matthew the Apostle and Evangelist
Εισόδια της Θεοτόκου / Entrance of the Mother of God into the Temple
Αικατερίνης της Μεγαλοµάρτυρος & Πανσόφου και Μερκουρίου
Great Martyr Catherine and Mercurios

9.30-11.30
9.30-12.00
9.30-11.30

Πέµπτη

26/11/15

Αγίου Στυλιανού / St Stylianos

9.30-11.30

∆ευτέρα

30/11/15

Ανδρέου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου / Apostle Andrew the First-called

9.30-12.00

Τρίτη
Τετάρτη

1/12/15
2/12/15

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης / Porphyrios of Kavsokalyvia

9.30-10.00
9.30-11.30

Παρασκευή

4/12/15

Βαρβάρας Μεγαλοµάρτυρος / Great Martyr Barbara

9.30-11.30

Σάββατο

5/12/15

Σάββα Ηγιασµένου / Savvas the Sanctified

9.30-11.30

∆εκέµβριος 2015 / December 2015

∑την
εικονογρ φηση
του γεγοντο των Εισοδίων
τη Θεοτκου, βλπουε, στο
κντρο την Παναγα σαν ικρ τριετ κορ σιον, που
ω χει λη την ιερτητα
τη λλουσα Μητρα του
Θεο". Ο ιερα Ζαχαρα ο
ετπειτα πατρα του Προδρου, χει ακουπ&σει ευλαβικ και στοργικ το χρι
του επ νω στην κεφαλ& τη.
Την ευλογε και την υποδχεται στα για των αγων,
φορ(ντα ενδ"ατα λειτουργικ και διακριτικ τη ιεροσ"νη στην κεφαλ& του. Η
Παναγα στκει ε ιερ& σιγ&
απναντ του, χει τα χρια
τη σε στ ση ευλαβικ& και

συγχρνω κινητικ& απναντ
του, που δηλ(νει την προθυα και την χαρ τη προσελε"σε( τη στον Να του
Κυρου. Αυτ εναι το σχδιο
και το θληα του Θεο" και
η προαι(νια βουλ& του για
την σωτηρα των ανθρ(πων.
Το διο ευλαβικ και
ε ιερ& συγκνηση εικονζονται και οι γροντε γονε
τη Ιωακε και 0ννα. Την
παραδδουν στα χρια του
Ζαχαρα ε ια κνηση πολ"
εκφραστικ&, που δηλ(νει την
προθυα του να εκπληρ(σουν την υπσχεσ& του στο
Θε και να του αφιερ(σουν
το ον κριβο παιδ του, που
το απκτησαν ετ απ πολ-

λ(ν χρνων προσευχ& και
νηστεα και σε γ&ρα προχωρηνο. 1ω η αγ πη στο
Θε επισκι ζει τα σπλ χνα
τη στοργ& τη ανθρ(πινη
φ"ση. 2χουν στρανα τα
βλατ του στην παιδσκη
του Μαρα, προσχοντ  την
ε πολ" συγκνηση.
Πσω του βλπουε
πολλ νε νιδε, να κρατο"ν
λαπ δε ανανε και να
προππουν την Παναγα
οδηγ(ντα την στο Ιερ,
που εινε σαν περιστερ
ηγιασνη και γινε η λαπ δα του Θεο", η κατοικα
Του, ο να Του, το θυσιαστ&ριο και η λατρεα η ζ(σα
και καθαρ .
«Ο καθαρ(τατο Να
του ∑ωτ&ρο, η πολυτητο
παστ  και Παρθνο, το ιερν θησα"ρισα τη δξη
του Θεο", σ&ερον εισ γεται,
εν τω οκω Κυρου, την χ ριν
συνεισ γουσα, την εν Πνε"ατι Θεω˙ ην ανυνο"σιν
0γγελοι Θεο"˙ Α"τη υπ ρχει
σκην& επουρ νιο».
Η Εικ&να των Εισοδε/ων
βρ/σκεται στον υτικ& Το/χο τη5 Εκκλησ/α5 7α5.
Ε/ναι 8ργο του Αγιογρ;φου
Ιερο7ον;χου Λουκ; Ξενοφωντινο? και δωρε; του
ΠαναγιAτη η7Bτρη.

ΤΑ ΕΙ∑ΟΙΑ ΤΗ∑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
«∑ ερον τη ευδοκα Θεο

το προοιον, και τη των ανθρ!πων
σωτηρα η προκ ρυξι. Εν να! του
Θεο τραν! η Παρθ&νο δεκνυται,
και τον Χριστ(ν τοι π)σι προκαταγγ&λλεται. Αυτ και ηε εγαλοφ!νω βο σωεν˙ Χαρε τη οικονοα
του Κτστου η εκπλ ρωσι».
Μα απ τι κυριτερε και εγαλτερε Θεοητορικ εορτ του
του εναι τα «Εισ(δια» τη Θεοτκου.
Η Εκκλησα α την τι στι 21 Νοεβρου, ε ιδιατερη λαπρτητα. Η
σηασα τη εορτ! αυτ! εναι εγλη
και ιερ!. Αποτελε την βση και την
αρχ! για λη την ετπειτα ζω! τη
Θεοτκου.
Όπω γνωρζουε, η Παναγα
Θεοτκο , γενν!θηκε απ γονε γηραιο , τον Ιωακε και την )ννα, που

εχαν παρακαλσει ε πολ πνο τον
Θε να του δ*σει να τκνο και να
το αφιερ*σουν στο Να Του. Πραγατικ, αυτ και καναν. -ταν δηλαδ! η
Μαρα γινε τρι*ν ετ*ν την φεραν οι
διοι οι γονε τη στο Να και την
παρδωσαν στα χρια του Ζαχαρα του
ιερα. Αυτ την αγκλιασε, την ευλγησε και επε: «Εεγ)λυνε ο Κριο

το ονο) σου σε (λε τι γενε&.
Με σ&να θα ευλογηθον τα &θνη και
ο Κριο θα λυτρ!ση του υιο
του Ισρα λ». Και ανβασε την τριετ!
Μαρα στο εσωτερικ του θυσιαστηρου,
που ο Θε την χαρτωσε. Και ευφρνθηκε η Παναγα και ε αγαλλαση
ψυχ! εσκρτησε και λοι πνευατικ
πανηγρισαν που εινε στο Να τον
)γιο, για να αγιασθε και να γνει
αργτερα η Μητρα του διου του
Θεο.

ΓΑΜΟΙ: Τον
να Οκτβριο γινε στην Εκκλησα α ο Γ- ο: 1. Του ΑνδρουΛουκ Jones ετ τη Χριστ να Γεωργ ου. 2. Του Κωνσταντ νου Κλενθου ετ τη Sarah-Michelle
Barlow. 3. Του Εανουλ Χατζηνικολου ετ τη Μαρ α Αναστση (Φιλ ππου). 4. Του Christopher
Harrington ετ τη Μελαν Amphlett. 5. Του Αντων ου-Αθανασ ου Χανν δη ετ τη SarahElizabeth Hillier. 6. Του Lev Kravchenko ετ τη Αικατερ νη Χριστοφ δη. 7. Του Ισωνα Βασιλκη
ετ τη )ντρη Ευαγρα. 8. Του ∑υε0ν Μαστρ δη ετ τη Ειρνη-Ναταλ α-Chantel Beshonges (Ο

∑υε0ν ε ναι γι του Ταε α τη εκκλησ α α ∑ββα Μαστρ δη).

Ευχ" αστε να ζ σουν οι Νε"νυ φοι!

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Οκτβριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
1. Του Εδουρδου γιου του Παντελεων και τη Sara
Κουρτση, ε αναδχου τον Ιωννη Γκλιτη και την
Anselma Lopez Gomez.
2. Τη Εα κρη του Κωνσταντ νου και τη VictoriaClaire Ιακωβ δη, ε αναδχου τον Κωνσταντ νο Τριζ
και την Penelope Campbell.
3. Του Παντελεων γιου του Μαρ ου και τη Ελνη Παντελ, ε ανδοχο την Ελνη Παντελ.
4. Τη Λαυρεντ α-Marge κρη του Anthony-James και
τη ∑ταυρολα Hurley, ε αναδχου τον Γιγκο
Γιγκου και την Samantha Yiangou.
5. Του Αλξανδρου-Πτρου γιου του Πτρου-Λοη και τη
)ννα Cattlin, ε αναδχου τον *ανιλ Cattlin, την
Γενοβφα Cattlin, τον *ηητρκη Ιωννου και τον
Oliver Meggs.
6. Τη ∑ωτηρ α κρη του ∑ταρου και τη Χαρ κλεια
Λτρα, ε αναδχου την Μαρ α Λτρα και την Ελνη
Hill.
7. Του Τρφωνα-Λπρου γιου του Λπρου και τη Μαρ α Χατζηιωννου, ε ανδοχο τον Ανδρα Χατζηιωννου.
8. Του κατηχοενου Ματθα ου γιου του Anthony Struve
και τη Sally Twitchen, ε ανδοχο την Αναστασ α
Αντωνιδη.
9. Τη Αιιλ α κρη του Ζαχαρ α και τη Ανδριαν Ζαχαρ ου, ε αναδχου την Μαρ α Ιωσφ και την ∑ταατ α Ζαχαρ α.
10.Τη Αναστασ α κρη του Ιακ0βου και τη Μαριννα
Τσεκορα, ε αναδχου τον Χρστο Τσεκορα και την
Αλεξ α Λοϊζ δη.
11.Τη Γεωργ α-∑οφ α κρη του Χριστοφρου και τη
Angela Αντων ου, ε αναδχου τον Κωνσταντ νο Ηλ α,
την Χριστ να Tagliarini και τον Ricardo Tagliarini.
12.Του Αρτε ου-Μιχαλ-Ανδρου γιου του Μαρ ου και τη
Μαρ α Πουπουρ, ε αναδχου τον Μιχαλ Μιχαλ
και την Χριστ να Dunne.
13.Τη ∑οφ α-Nina κρη του Αλκου ∑ββα και τη
Andrea Balog-Savva, ε αναδχου τον Παναγι0τη
Καβαλλρη και την Sylvia Balog.
14.Του Θεοδ0ρου-Ανδρου γιου του Ανδρου και τη
Ευσταθ α Παντελ, ε ανδοχο τον Χριστφορο Παντελ.
15.Του Ολβιανο-Robert γιου του Matthew και τη 6λενα
Waters, ε ανδοχο την Ν κολα Querin.

Ευχ" αστε να σα ζ σουν οι Νεοφτιστοι!

ΚΗ)ΕΙΕ∑: Τον να Οκτ0βριο εψλλει η
εξδιο Ακολουθ α του αε νηστου Κυπριανο ∑ββα.
Αιωνα του η ν η!

When someone acknowledges their sinfulness and need
of forgiveness, turns in repentance to God, puts their trust in
the Saviour who died for their sins, and surrenders to Him as
the Lord of their life, then God commits Himself to that person
by coming to live within him or her in the person of the Holy
Spirit. This experience of being reconciled to God is variously
described as being “born from above” (John 3:3), “born of
the Spirit” (John 3:5), crossing over “from death to
life” (John 5:24), receiving the gift of “eternal life” (Romans
6:23), receiving “Christ Jesus as Lord” (Colossians 2:6) or
being “raised with Christ” (Colossians 3:1). It means that, in
some intangible though very real way, God himself has come
to dwell in me, His Spirit united with my spirit. My body becomes His temple (1 Corinthians 6:19).
It is the Holy Spirit, the third person in the Divine Trinity, who imparts to me the benefits of Christ’s death and resurrection, incorporating me into God’s family. Paul calls Him
“the Spirit of sonship” (or “Spirit of adoption” - Romans
8:15). “Because you are sons, God sent the Spirit of His Son
into our hearts, the Spirit who calls out, ‘Abba, Father’” (Galatians 4:6). “Abba” is the Aramaic word that any
Jewish child would use to address his or her father, like we use
“daddy”. Jesus used it to express His own relationship with
God the Father (Mark 14:36). In other words, having received
His Spirit, I now have the right to call God my Father, depending on Him for protection, guidance and the provision of my
daily needs. The unique relationship that Jesus had with God
the Father, He now shares with me. Jesus becomes my elder
brother – “the firstborn among many brothers” (Romans
8:29 - see also Hebrews 2:10-18). It means also that I have a
lot of new brothers and sisters, others who are also members of
God’s family. The following passages illustrate this: “But
now indeed there are many members, yet one body” (1
Corinthians 12:20), “Now you are the body of Christ, and
members individually” (1 Corinthians 12:27) and “For as we
have many members in one body, but all the members do
not have the same function, so we, being many, are one
body in Christ, and individually members of one another” (Romans 12:4-5). To meet with the other members of
God’s family, you need to pray together in Church. The
Church canons (rules) require us to go to church at least once a
month (every three weeks) and ideally every week, otherwise
we are considered excommunicated from the Church, ie. Cut
off from Christ and His Body, which is the Church. If someone
didn’t go for three weeks, the Church would send the deacon to
give Holy Communion to them just in case they were ill and
didn’t come to church. Also, you are not only joined to Christ,
Who is the Head of the Church, but also to the rest of the
members of His Body who are also members of His Church.
Then we may ask: Who are those who are also members of God’s family? Would they not only include Orthodox
Christians but Roman Catholics, Copts (Monophysites), Armenians, Lutherans, Calvinists, Methodists, Anglicans, Mormons,

Baptists, Evangelicals, Pentecostals, Charismatics, Seventh
Day Adventists, Jehovah’s Witnesses and other Protestant
sects? To answer this question we have to understand what the
Holy Scriptures, Church History, the Early Church and Church
Canons say about those outside the Church. We also need to
understand the subjects of heresy and schism. That brings us
to the next question: What is the Church and how do we become a member of it?
To start, we will look at the Creed (‘To Pistevo’ in Greek)
what it says about the Church and baptism in the 9th and 10th
article:
9. I believe in One Holy, Catholic and Apostolic Church.
Matthew 16:18 – And I [Jesus Christ] also say to you that you
are Peter, and on this rock I will build My church [ie. One
church in the singular], and the gates of Hades shall not overpower it. [The gates of Hades is not only a reference to the
powers of death not having any power over the Church but
also to heresies that will attack the foundation of the Church
but not destroy it, as apposed to the true confession made by St
Peter]
John 10:1 – Truly, truly, I [Jesus Christ] say to you, he who
does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some
other way, the same is a thief and a robber. [N.B. Christ is the
door to the sheepfold, which is His Church, so you cannot
enter the Church except through Him nor can you abide in
Christ without entering the Church through Holy Baptism.
Also, there is only one Sheepfold and not many like we have
today in Protestantism. In fact, Christ says that if you think you
have become a Christian in any other way, you are “a thief
and a robber”]
John 10:16 – And other sheep [ie. The Gentiles] I have which
are not of this fold [ie. The Jews]; them also I must bring [ie.
To the Jewish fold], and they will hear My voice; and there
will be one flock [ie. One Church] and one shepherd [ie. Jesus
Christ].
(To Be Continued…)

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