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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 

 Ιανουάριος 2016 / January 2016 
Παρασκευή        1/1/16 Περιτοµή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great   9.30-12.30 

Τρίτη                  5/1/16 Μεγάλες  Ώρες, Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου και Μέγας Αγιασµός  
Great Hours, Great Vespers of Holy Theophany and Divine Liturgy of Basil the Great and Great Blessing of Water      

9.30-1.00   

Τετάρτη              6/1/16 Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασµός / Holy Theophany and Great Blessing of Water   9.30-1.00 

Πέµπτη               7/1/16 Σύναξις Ιωάννου Προδρόµου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser  9.30-11.30 

∆ευτέρα           18/1/16 Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου πατριάρχου Αλεξανδρείας  

St Athanasios the Great the patriarch of Alexandria             
9.30-11.30 

Τρίτη                19/1/16 Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μάρκου του Ευγενικού Επισκόπου Εφέσου 

St Makarios the Egyptian and Mark Evgenikos the bishop of Ephesus         

9.30-11.30 

Πέµπτη             21/1/16 Ευθυµίου του Μεγάλου, Μαξίµου του Οµολογητού, Τιµοθέου Αποστόλου και Αναστασίου του Πέρσου 
Efthymios the Great, Maximos the Confessor, Timothy the Apostle and Anastasios the Persian   

9.30-11.30 

Τρίτη                26/1/16 Ξενοφώντος οσίου και της συνοδείας αυτού / Venerable Xenophon and those with him  9.30-11.30 

Τετάρτη            27/1/16 Ανακοµιδή Λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόµου / Translation of the Relics of John Chrysostom   9.30-11.30 

Σάββατο           30/1/16 Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου  

και Ιωάννου του Χρυσοστόµου / Τhe Three Great Hierarchs (Basil, Gregory & John) 

9.30-11.30 

  Φεβρουάριος 2016 / February 2016  

∆ευτέρα             1/2/16 Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service 9.30-10.00 

Τρίτη                  2/2/16 Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple 9.30-12.00 

Σάββατο             6/2/16 Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού  
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor 

9.30-11.30 

ΕΥΓΕΝΕΙ∑ �ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - �ΩΡΕΕ∑  
P CHRISTODOULOU £100.  I CONSTANTINOU £100. S SAVVIDES 100.  

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 ∆εκέµβριο το 

Χριστουγεννιάτικο φαγητό προσφέρθηκε από την Αδελφότητά µας στο εστιατόριο Highland στο Broxbourne. 

Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το γεύµα να µιλήσει µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Κυπρούλλα 

Κυπριανίδη, ή µε τον π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
    

01. Βασ�λειο� 
06. Θεοφ�νη�, Φωτειν", Ιορδ�νη�,     
      Φ%τιο�, Ουραν�α 
07. Ιω�ννη�, Πρ)δρο*ο� 
11. Θεοδ)σιο� 
12. Τατιαν" 
17. Αντ%νιο� 
18. Αθαν�σιο�, Κ/ριλλο� 
20. Ευθ/*ιο� 
21. Αγν", Μ�ξι*ο�, Νε)φυτο� 
22. Τι*)θεο�, Αναστ�σιο� 
23. Αγαθ�γγελο� 
24. Ξ6νη 
25. Γρηγ)ριο� 
26. Ξενοφ%ν 
27. Χρυσ)στο*ο� 
28. Παλλ�διο� 
31. Ευδοξ�α 
Χρ)νια Πολλ� στου� εορτ�ζοντε�!!Χρ)νια Πολλ� στου� εορτ�ζοντε�!!Χρ)νια Πολλ� στου� εορτ�ζοντε�!!Χρ)νια Πολλ� στου� εορτ�ζοντε�!!    

Φωτογραφίες από δραστηριότητες της Εκκλησίας µας. 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ  

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

 

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 

  

 

 �ταν �ικρ
�, φοιτο�σα στην 
Ιερατικ� ∑χολ� τη� Τ�νου, ο Μα-
καριστ
� ∑χολ�ρχη� και Ηγο��ε-
νο� τη� Π�τ�ου κυρ
� Θεοδ"ρητο� 
αναφερ
ταν συχν� στι� περιοδε$ε� 
του Αποστ
λου Πα�λου και στην 
«Λογ$α».  
 Ο 
ρο� «Λογ$α» �ου +κανε 
π�ντα ιδια$τερη εντ�πωση τ
σο για 
την ση�ασ$α, το περιεχ
�ενο αλλ� 
και τα αποτελ+σ�ατ� 
του. 
 ∑��αινε την συλ-
λογ�, τη συνεισφορ�, 
τον +ρανο και ��λιστα 
αυτ"ν τη� -ιασπορ��, 
υπ+ρ του Ναο� τη� Ιε-
ρουσαλ�� και των κατο$-
κων αυτ��. 
 Ο Απ
στολο� 
Πα�λο� αποκαλε$ (στην 
Α Κορινθ. Ι∑Τ 1-2) 
«Λογ$α» τον +ρανο που 
+κανε για χ�ρη τη� �η-
τ+ρα� Εκκλησ$α� των 
Ιεροσολ��ων αν��εσα στου� πι-
στο�� τη� Γαλατ$α� και τη� Κορ$ν-
θου. 
 Ο 
ρο� «Λογ$α» ξεπ�δησε 
�+σα �ου επιτακτικ
� και επ$και-
ρο�, 
ταν οι περιστ�σει� το επ+βα-
λαν.  
 Η στ+γη του Ναο� �α�, που 
ε$χε κτιστε$ πριν απ
 164 χρ
νια 
κινδ�νευε να καταρρε�σει.   
 Αισθ�νθηκα τ
τε επιτακτικ� 
την αν�γκη να πρωτοστατ�σω ω� 
Ιερατικ"� Προϊστ��ενο� σε �$α 
σ�γχρονη «Λογ$α», αν��εσα στου� 
=λληνε� πιστο�� τη� -ιασπορ��, 
για την συγκ+ντρωση χρη��των και 
την δι�σωση του Ναο� �α�. 
 Το κ
στο� αντικατ�σταση� 
πλησ$ασε τι� £150000. Το +ργο 
ολοκληρ"θηκε σε +να ��να περ$-
που. -"σα�ε 
σα χρ��ατα ε$χα�ε 
και αναγκαστ�κα�ε να συν�ψου�ε 
δ�νειο. Με πολ� κ
πο και εγγυ�-
σει� �α� χορ�γησαν λιγ
τερο απ
 
τα �ισ� �
νο £70000. 

 -εν �πορο�σα�ε να καλ�-
ψου�ε τι� αν�γκε� δι
τι �
λι� ε$χα-
�ε διευρ�νει τον χ"ρο στ�θ�ευση� 
δ$πλα στο Να
 �ε £40000, κ�να�ε 
ανακαιν$σει� και επιδιορθ"σει� στο 
σπ$τι τη� Εκκλησ$α� για να �πορε$ 
να ενοικιαστε$, αξ$α� £25000. 
 Φτ�σα�ε να ζο��ε �ε π$-
στωση (overdraft) και να �ην �πο-
ρο��ε να καλ�ψου�ε τα +ξοδα του 

��να.  
 Μπ�κα λοιπ
ν �προστ� - 
+πρεπε να το κ�νω - και �αζ$ �ε 
του� συνεργ�τε� �ου ξεκιν�σα�ε 
την δ$κη �α� «λογ$α», �+σα σε δ�-
σκολε� οικονο�ικ+� συγκυρ$ε� 
χι 
�
νο για ε��� αλλ� και για 
λο 
τον κ
σ�ο.  
 Φτι�ξα�ε +να Θερ�
�ετρο 
το οπο$ο αν+βαινε σχεδ
ν καθη�ε-
ριν� "στε να γνωρ$ζου�ε που βρι-
σκ
�αστε.  
 Β�λα�ε και +να κουτ$ σε 
�
νι�η θ+ση �+σα στον Να
 
που 
θα �πορο�σε ο καθ+να� �α� να 
προσφ+ρει το δ"ρο του για την 
αλλαγ� τη� στ+γη�.  
 Ζητ�σα�ε επ$ση� να �πει 
και �ια ανα�νηστικ� Πλ�κα �ε τα 
ον
�ατα των ευεργετ"ν για ποσ
 
π�νω των £1000.  
 �λοι �αζ$, -ιοικητικ
 ∑υ�-
βο�λιο, Βοηθητικ� Αδελφ
τητα και 
Κηδε�
νε� συν+βαλαν τα �+γιστα 
για να πετ�χου�ε τον στ
χο �α�.  

 Ευγενε$� δωρητ+� �ε πλησ$-
αζαν και προσφ+ρανε απλ
χερα �ε 
την πρ"τη ζ�τηση.  
 Χρ��ατα απ
 Κηδε$ε� αντ$ 
λουλουδι"ν �αζευ
τανε. =ρανο� 
σε σπ$τια ανθρ"πων �εταξ� των 
οικογενει"ν των. Π"ληση γευστι-
κ
τατων κ+ικ �ετ� την Εκκλησ$-
α. �λε� οι εκδηλ"σει� τη� Κοιν
-
τητα� 
πω� BBQ, διαγωνισ�
� στο 

τ�βλι, επ$ση�ο� χορ
� τη� 
Κοιν
τητα�, το παζ�ρι τη� 
Αδελφ
τητα�, το δ"ρο του 
Rη Βασ$λη!, αλλ� και η 
επιτυχ�� π"ληση λαχνο� 
αποκλειστικ� για την αλλα-
γ� τη� στ+γη� χ�ρη στην 
φιλ
τι�η προσπ�θεια και 
βο�θεια του Ηλ$α αν+βα-
σαν το Θερ�
�ετρο στι� 
£112000.  
 Ε$�αι ιδια$τερα ευτυ-
χ�� και συγκινη�+νο� δι
τι 
η αγ�πη σα� ξεπ+ρασε τι� 
προσδοκ$ε� �ου.  

Νο�$ζω πω� πολλο$ δεν π$στευαν 

τι θα κατορθ"να�ε κ�τι τ+τοιο, 
κ�ποιοι �ταν αντ$θετοι στον +ρανο, 
κ�ποιοι δεν τον �θελαν καν.  
 Εγ" βαθει� �+σα �ου ε$χα  
την αισιοδοξ$α 
τι θα το καταφ+-
ρου�ε �ε την βο�θεια του Θεο� 
και των Προστατ"ν τη� Εκκλησ$α� 
�α� Αγ$ων -"δεκα Αποστ
λων.  
∑υν#χεια…→ 



ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ 
Τον ��να �εκ��βριο �γιναν στην Εκκλη-
σ�α �α� οι Βαπτ�σει�: 
1. Τη� Μαργαρ	τα�-Lyla κρη� του Adrian και τη� Αικτε-

ρ	νη� Beck, �ε αναδχου� την Ελ�νη ∑υρταδιτη, τον 
Γε�ργιο ∑υρταδιτη και την Rosalie Millard-Evans. 

2. Του Νικολ ου γιου του Χαρ λα�που και τη� Κλεοπ τρα� 
Χαραλ �που�, �ε αναδχου� τον Αριστοδ%�ο Χατζ	κ-
κου και την Lauren Daly. 

3. Του Αλεξ	ου-Μιχα%λ γιου του Μιχα%λ και τη� Μαρ	α� 
Γεωργ	ου, �ε αναδχου� τον Γε�ργιο Ττουλ% και τον 
Kieran Ttouli. 

4. Τη� )ννα� κρη� του *αυ	δ-James και τη� *%�ητρα�-
Tracy Farrer, �ε αναδχου� τον Γε�ργιο Scott και την 
Jamie Lee Reynolds. 

5. Του Γεωργ	ου-Warren γιου του Γεωργ	ου-Π�τρου Scott 

και τη� Stacey Spring, �ε αναδχου� την *%�ητρα 
Νεοπτολ��ου και τον Γε�ργιο Νεοπτολ��ου. 

6. Του Κωνσταντ	νου γιου του Κ,πρου και τη� )ρτε�ι� 
Παναρ�του, �ε αναδχου� τον Κ,προ Παν ρετο� και 
την *�σποινα Devons. 

7. Του Γεωργ	ου-Cameron γιου του Paul Wilcock και τη� 
Ειρ%νη� Γεωργ	ου, �ε αναδχου� τον Γε�ργιο Γεωργ	ου 

και την Victoria Wilcock. 
8. Του Daniel-Adrian γιου του Nicolae και τη� Alina 

Botosanschi, �ε αναδχου� τον Adrian Cantea-

Gherasim και την Veronica Cantea-Gherasim (Ρου� νοι 
Ορθδοξοι). 
Ευχ!�αστε να σα� ζ�σουν οι Νεοφ%τιστοι! 
ΓΑΜΟΙ: Τον ��να �εκ��βριο �γινε στην 
Εκκλησ�α �α� ο Γ*�ο�: 1. Του Μελ�τιου 
Μιχα%λ �ετ  τη� Ιω ννα� Βοσκο,.  2. Του Αν-
δρ�ου *η�ητρ	ου �ετ  τη� Ραχ%λ-∑ ρα� 
George.  3. Του Ανδρ�ου Παναγι�του �ετ  τη� 
Samantha-Marie Jacobs.   
Ευχ!�αστε να ζ�σουν οι Νε!νυ�φοι! 

 

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…→  
 Η αγ�πη 
�ω�  και η συ��ετο-
χ� του κ
σ�ου �λλα +δειξε και �α� 
δικα$ωσε.  
 Ευχαριστ" εκ β�θου� καρδ$α� 

λου� εσ�� που απλ
χερα προσφ+ρα-
τε κ�ποιοι απ
 το περ$σσευ�α, οι πε-
ρισσ
τεροι απ
 το υστ+ρη�α του�.  
 Ο ∑τ
χο� επιτε�χθηκε. Τα χρ�-
�ατα �αζε�τηκαν Η ∑τ+γη �α� �λλαξε 
και φαντ�ζο�αι πω� θα ε$ναι εκε$ για 
τα επ
�ενα 164 χρ
νια.  
 ∑τ+λνω τι� θερ�
τερε� �ου ευ-
χ+� και τα συγχαρητ�ρια �ου σε 

λου� σα�, για την επιτυχ$α �α� αυτ�.  

 �σοι συ�β�λλατε πρ+πει να 
ε$στε πολ� υπερ�φανοι και ευλογη�+-
νοι για το �εγ�λο αυτ
 +ργο τη� Κοι-
ν
τητα�, που +γινε χ�ρη στη δ$κη σα� 
αγ�πη και προσφορ�.  
 Ε�χο�αι ο Θε
� και οι Rγιοι 
Απ
στολοι να ευλογο�ν το σπ$τι σα� 
και να χαρ$ζουν υγε$α και ευτυχ$α, 
χι 
�
νο την καινο�ργια χρονι� 2016, 
αλλ� για 
λε� τι� επ
�ενε� που θα 
ακολουθ�σουν.  

Υπ*χρεο- και ευγν01ων  
προ- *λου-  

Πρωτοπρεσβ8τερο-  
Ιωσ9φ Παλιο8ρα-. 

Ο Αρχιµανδρίτης Ζαχαρίας  

του Essex στην Εκκλησία µας. 
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π. Ζαχαρίας από το Μοναστήρι του Τιµί-

ου Προδρόµου στο Essex ήρθε και πάλι κοντά µας πριν τα Χριστούγεννα για την 

καθιερωµένη του Χριστουγεννιάτικη οµιλία. Οι Ιεροψάλτες µας έψαλλαν επίκαι-

ρους Ύµνους και κάλαντα των Χριστουγέννων. Τους ευχαριστούµε θερµά αλλά 

και όλους εσάς που ήρθατε κοντά µας. 

Παρακαλούµε όλους σας να ανανεώσετε την ετήσια συνδροµή για το 2016. 

Annual Membership is due for renewal for 2016. 

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 

 We shall continue to look at the Creed (‘To Pistevo’ in 

Greek) what it says about the Church and baptism in the 9th 

and 10th article: 

 

10.  I confess one Baptism for the remission of sins. 

 
Ephesians 4:4-5 - There is one body, and one Spirit, even as 

you also were called in one hope of your calling; one Lord, one 

faith, one baptism. [N.B. You are only baptised once into the 

Body of Christ because there is only one Lord and one Faith 

and not various groups that believe differently from each 

other. Those who re-baptise someone who has had a proper 

baptism in the name of the Holy Trinity – see Matthew 29:19 – 

make a mockery of Christ’s sacrifice on the Cross – see He-

brews 6:4-8. Especially in the case of certain Protestant 

groups, like Baptists, Evangelicals, Pentecostals and so-called 

“Charismatics”, who claim that Orthodox Christians do not 

have a proper baptism since they were baptised as a child and 

did not ‘speak in tongues’, they re-baptise Orthodox Christians 

who join their false religion.] 

Acts 2:38 - And Peter said to them, “Repent, and let each one 

of you be baptised in the name of Jesus Christ for remission of 

sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.” 

Acts 22:16 - And now why are you waiting?  Arise and be 

baptised, and wash away your sins, calling on the name of the 

Lord. 

Colossians 2:11-12 – In Him you were also circumcised with 

the circumcision made without hands, by putting off the body 

of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried 

with Him in Baptism, wherein also you are raised up with Him 

through the faith of the operation of God, Who has raised Him 

from the dead. [N.B. The circumcision we receive “made with-

out hands” is Holy Baptism without the need of a piece of our 

foreskin to be cut off – ours is a spiritual circumcision where 

we are baptised in the name of the Holy Trinity. When you are 

baptised in the Orthodox Christian Faith, you are put into the 

font downwards to show your burial with Christ in baptism 

and you are lifted up from the font to show that you are risen 

with Christ in baptism. This is done three times in the name of 

the Holy Trinity and to represent the three day burial and res-

urrection of Christ, which you share with Him.] 

Hebrews 10:22 – let us draw near with a true heart in full as-

surance of faith, having our hearts sprinkled from an evil con-

science and our bodies washed with pure water.  [Note: This 

passage mentioning ‘Sprinkled … washed’ are past participles 

referring to a single action in the past, ie. baptism, where your 

sins are remitted ‘sprinkled from an evil conscience’ and bap-

tised ‘our bodies washed with pure water’] 

 

The above scriptural passages show us that to become mem-

bers of the body of Christ, which is the Church, you have to be 

baptised with water and the Spirit.  They also emphasise one 

Church, one Faith and one baptism so according to Orthodox 

doctrine, the Church is undivided.  Only heresies (false teach-

ings and groups split from the Church) put men outside the 

unity of the Church until a time when they repent of their sins 

and are included back into the Church - see Matthew 18:15-17; 

1 Corinthians 5:1-5; 2 Corinthians 2:7.  The Church received 

the fullness of the truth and not part of it because Christ prom-

ised His disciples that “However, when He, the Spirit of 

truth, has come, He will guide you into all truth” (John 

16:13). Also, our Lord promised that the Church would con-

tinue from the time of the Apostles until the end of time and 

not suddenly appear 1,500 years later at the Protestant Refor-

mation or even later, “Lo, I am with you always, even to the 

end of the age.  Amen.” (Matthew 28:20) and “And I say 

also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I 
will build my church; and the gates of Hades [in Greek 

‘athou’ and not hell which is ‘kolaseos’ or ‘Ge-enis’ in Greek] 

shall not prevail against it” (Matthew 16:18). The ‘gates of 

Hades’ are the many heresies that have attacked and scandal-

ised the Church but have not defeated nor will they ever defeat 

her, as our Lord Jesus Christ promised. One must keep in mind 

that there has never been a “Golden Age” in the Orthodox 

Church. She has always been beset by arguments and strife, 

where St Paul confirms and says, “For there must be also 

heresies among you, that they which are approved may be 
made manifest among you” (1 Corinthians 11:19). Therefore, 

we must look for a Church that has historically existed from 

the time of the Apostles until today continuously and kept the 

Apostolic beliefs and practices. The only Church that truly 

ticks all the criteria is Orthodox Christianity. Many millions of 

Orthodox Christians from the Apostolic Age till now have died 

for their faith in Christ without watering down the Faith with 

its doctrines and practices, handed down to them from Christ 

and His apostles. 

                                         

(To Be Continued…) 

 

A HAPPY NEW YEAR 2016 TO ALL OF YOU! 
 

 

 
 

 


