ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
APOSTOLOS £50. K DOMETAKI £160. M VARNAVA £100.

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. Εάν κάποιος επιθυµεί να
προσφέρει το γεύµα να µιλήσει µε την Πρόεδρο της Αδελφότητας κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή µε τον π.
Ιωσήφ Παλιούρα.

Μεσηµεριανό φαγητό
στην Εκκλησία µας.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μιχαλάκης Πιλινάς και η Πρόεδρος της Βοηθητικής Αδελφότητας κα. Κυπρούλα Κυπριανίδη, προσέφεραν µεσηµεριανό φαγητό στο χολ της Εκκλησίας µας,
την Κυριακή 24η Ιανουαρίου 2016 για ενίσχυση
του ταµείου της Εκκλησίας µας. Το ποσό ανήλθε
στις £2100. Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους
προσήλθαν και κυρίως τον κ. Πιλινά και την κα.
Κυπριανίδη για την ευγενική τους προσφορά.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
01. Τρφων
02. Υπαπαντ
03. ∑υεν
04. Ισ"δωρο%
05. Αγαθ
06. Φτιο%
07. Παρθ-νιο%
08. Ζαχαρ"α%
10. Χαρ2λαπο%, Χαρ"κλεια
11. Βλ2σιο%
12. Μελ-τιο%
15. Ευσ-βιο%
18. Λ-ων
19. Φιλοθ-η
23. Πολκαρπο%
26. Πορφριο%, Φωτειν

Χρ:νια Πολλ2
στου% εορτ2ζοντε%!!
Φώτο: από το φαγητό της
Κυριακής στην Εκκλησία µας

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

Φεβρουάριος 2016 / February 2016
∆ευτέρα
Τρίτη
Σάββατο

1/2/16
2/2/16
6/2/16

Αγιασµός Πρωτοµηνιάς / Holy Water service
Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του οµολογητού
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor

9.30-10.00
9.30-12.00
9.30-11.30

Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

10/2/16
19/2/16
21/2/16

Χαραλάµπους Ιεροµάρτυρος / Hieromartyr Charalambos
Φιλοθέης της Αθηναίας / Philothei the Athenian
ΑΡΧΗ ΤΡΙΩ∆ΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-12.30

Τετάρτη

24/2/16

Α΄ & Β΄ εύρεσις Τιµίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόµου
First & Second Findings of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30

Μάρτιος 2016 / March 2016
Τρίτη

1/3/16

Ευδοκίας της Οσίας / Venerable Evdokia

9.30-11.30

Παρασκευή
Σάββατο

4/3/16
5/3/16

Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls
Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls

6.00-7.00µµ
9.30-12.00

Τα νεανικ' χρ*νια
Γεννθηκε το 1522,
καταγενη απ την Αθηναϊκ αρχοντικ οικογνεια γαιοκτηνων, των Μπενιζλων.
Η Ρηγο"λα  Ρεβο"λα
(Παρασκευο"λα), πω) ταν
το κοσικ τη) νοα, ταν
κρη του Αγγλου Μπενιζλου και τη) ∑ηρ+γη) Παλαιολογ+να), γνου τη) ιστορικ)
Βυζαντιν) οικογνεια).
Καθ.) η Ρηγο"λα εγ/λωνε, διακρινταν για το
θο) και την ευφυ2α τη). Το
πατρικ σπ+τι τη) Ρεβο"λα)
βρισκταν εκε+ που σερα
υψ.νεται το γαρο
Aρχιεπισκοπ) Αθην.ν, γι’
αυτ /λλωστε, η οδ) αυτ
ονο/ζεται οδ) Αγ+α) Φιλοθη). Η αγ+α ταν ολιγογρ/ατη κατ/ το θο) τη)
εποχ).
∑ε ηλικ+α 14 ετ.ν οι
γονε+) τη) αποφ/σισαν να
την παντρψουν ε τον κατ/
πολ" εγαλ"τερ τη) Ανδρα
Χειλ/, ο οπο+ο) ανκε σε
αρχοντικ οικογνεια τη)
Αθνα). :ταν να) γ/ο)
εν/ντια στη θλησ τη), που
διρκεσε τρ+α χρνια, πειτα
η Ρεβο"λα εινε χρα.
∑τα 17 τη) χρνια ταν
ορφη, π/πλουτη, καταγενη απ δ"ο αρχοντικ) και
σηαντικ) οικογνειε), ορφωνη και ελε"θερη. Ε"κολα εννοε+ κανε+) πσο περιζτητη ν"φη ταν και οι σηαντικτερε) οικογνειε) τη)

Αθνα) και χι νο, την
διεκδικο"σαν για ν"φη του).
Οι γονε+) τη) την π+εζαν
ντονα να συν/ψει δε"τερο
γ/ο, ω) αυτ τη φορ/ η
Ρεβο"λα δεν εισ/κουσε την
επιθυ+α των γονων τη),
δηλ.νοντα) τι επιθυε+ να
ακολουθσει ασκητικ ζω.
Επιδθηκε σε φιλανθρωπικ
ργο και δκα χρνια ετ/
το θ/νατο των γονι.ν τη)
εκ/ρη οναχ ε το νοα
Φιλοθη.
Η κοινωνικ- τη0 δραστηρι*τητα
Η οναχ Φιλοθη
/σκησε να ε+δο) φιλανθρωπικο" και ιεραποστολικο"
οναχισο": ανακα+νισε το
να2σκο του Αγ+ου Ανδρα, ο

οπο+ο) βρισκταν στον περ+βολο του πατρικο" τη) αρχοντικο", ετατρποντ/) τον σε
κοινβιο.
Το Καθολικ του Αγ+ου Ανδρα και το πηγ/δι τη)
ον) τη) σ.ζονται χρι
σερα στον περ+βολο τη)
Αρχιεπισκοπ) Αθην.ν. ∑το
κοινβιο αυτ εισλθε πρ.τη
ω) Ηγουνη αζ+ ε /λλε)

οναχ), κρε) επιφαν.ν
οικογενει.ν τη) Αθνα).
Η +δρυσ του πρπει να
τοποθετηθε+ περ+ το 1571. ∑ε
αυτ εγκαταβιο"σαν περ+ τι)
150 οναχ), αν/εσα στι)
οπο+ε) και ερικ) εκχριστιανισνε) ουσουλ/νε), αλλ/
και Κ"πριοι σκλ/βοι ετ/ την
πτ.ση τη) Κ"πρου στου)
Το"ρκου) την +δια περ+οδο.
Εκε+νη την εποχ, αρχ+ζει το φιλανθρωπικ, κοινωνικ, εκπαιδευτικ και εθνικ ργο τη) Φιλοθη).
∑το ργο αυτ αφιρωσε την
πατρικ και προσωπικ τη)
περιουσ+α. Ιδρ"ει σχολε+α,
βιοτεχνικ/ και χειροτεχνικ/
εργαστρια, νοσοκοε+α, ξενοδοχε+α, ορφανοτροφε+α,
κ.α.
Bιδ/σκει στοιχει.δη
οικοκυρικ
στι)
«οναστηρ+σιε)». Το συγκρτηα αυτ ονο/ζεται
«Παρθεν.να)» και εκε+ βρ+σκουν καταφ"γιο και περ+θαλψη (υλικ και πνευατικ)
αδιακρ+τω) Eλληνε) και
Το"ρκοι.
Προσφρει εγ/λα ποσ/ για την απελευθρωση
των αιχαλ.των, εν. ιδιαιτρω) φροντ+ζει για τη φυγ/δευση των γυναικ.ν στα νησι/, προκαλ.ντα) λεθρο
στα χαρια των Το"ρκων.
Παρ/λληλα, ιδρ"ει παραρτατα στο Χαλ/νδρι, τα Πατσια, το Ψυχικ, την Καλογρ∑υν4χεια…→
ζα.

∑υν4χεια…→

∑την περιοχ του Ψυχικο" /νοιξε
να πηγ/δι για να ξεκουρ/ζονται
οι κατ/κοποι αγρτε) που δο"λευαν .ρε) κ/τω απ το ζεστ λιο
και το νερ ταν λιγοστ στην
Αττικ γη. Λγεται τι απ το ψυχικ αυτ τη) οναχ) Φιλοθη)
πρε η περιοχ το νο/ τη). :
π/λι πω) γραψε π/νω στο αρ/ρινο χε+λο) του πηγαδιο" την λξη «ψυχικν» δηλωτικ τη) ψυχικ)
ωφλεια). Και η περιοχ τη) Καλογρζα) οφε+λει το νο/ τη)
απ τη ον που εκε+ +δρυσε η
Φιλοθη, τη ον τη) Καλογρα+α),
πω) την αποκαλο"σαν οι Αθηνα+οι (και απ παραφθορ/ τη) λξη),
ον τη) Καλογρζα), σ"φωνα ε
LADIES LUNCH

/λλη ετυολογ+α, "καλογρζα" ση- ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
α+νει "οναχ" στην Αρβαν+τικη Τον να Ιανουριο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει:
δι/λεκτο).
1. Του Θεδωρου-Λουκ γιου του Craig και τη ∑ταυρολλα Gardener, ε ανδοχο τον Γιννη ∑ταρου.
Βασικ επιδ+ωξη τη) Φιλοθη) 2. Του
Χρστου- γγελου γιου του Μιχα"λ Τσεκορα και
τη Λδια Κζα, ε ανδοχο τον Μριο Κζα.
ταν η τνωση του Ορθδοξου
3. Τη Αναστασα-Vuka κρη του Χριστκη και τη
ιδε.δου) και η διατρηση τη) ΕλSandra Μιχα"λ, ε αναδχου τον Sava Rastovic και
την Jovana Rastovic.
ληνικ) συνε+δηση). Το ργο τη), 4. Του
Κρολου-Ιωννη γιου του Χριστκη ∑ββα και τη
Pullan, ε αναδχου την Ελ)νη-Μαρα ∑ββα.
κατ/ β/ση εθνικ και θρησκευτικ, 5. Alicia
Τη Μαρα-Charlotte κρη του Robert Buckley και
τη Ludmila (Radmila) Zykova, ε αναδχου την
ξεπρασε τα ρια τη) Αθνα) και
Olga Abdurahmanova και τον Maxim Stognev.
γινε γνωστ σε λη την Ελλ/δα. 6. Τη Αλεξα-Mia κρη του Νικολου και τη Daniela
Γαβρι"λ, ε αναδχου την Φλ-ρα Γεωργου και την
Αδιαφιλον+κητη ιστορικ επιβεβα+Lisa Leyton-Morris.
Λεωνδα-Ιωννη γιου του Αντωνου και τη Μαρα
ωση για το ργο αυτ παρχει η 7. Του
Μην, ε αναδχου τον Χριστφορο Μην και την
Λου/ζα Παπανικλα.
αλληλογραφ+α τη) Φιλοθη) ε τη
8. Τη Αιιλα κρη του Νικολου Χριστοδολου και τη
Γερουσ+α τη) Βενετ+α) (1583), απ
Sarah Gaw, ε αναδχου τον Χριστφορο Χριστοδολου, τον 3η"τριο Χριστοδολου και την Angelina Fera.
την οπο+α ζητο"σε οικονοικ 9. Τη
Χριστνα-Μαρα κρη του Αριστεδη και τη
Ειρ"νη Χρ"στου, ε ανδοχο την Χριστνα Ανδρ)ου.
βοθεια.
10.Τη Αγγελνα-Μαριννα κρη του Γεωργου Κοκον
και τη Νικολ)τα-Τζ)νη Μιχαηλ)σκου, ε αναδχου
Την νη τη) η Αγ+α α) Εκκλητον Μριο Κυρικου και την Ελ)νη Γεωργου.
σ+α την τι/ στι) 19 εκ/στου η- 11.Τη Αστερα-Μα/α κρη του Κυρικου-Alwyn και
τη Χριστινα Evans, ε ανδοχο την λτυ Evans.
ν) Φεβρουαρ+ου.
Ευχ αστε να σα ζ σουν οι Νεοφ$τιστοι!

ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας Ladies Lunch για εφέτος
θα γίνει το Σάββατο 12/03/2016 στο Tilbury Hall (United Reformed Church),
Darkes Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιµή εισιτηρίου £20. Σας περιµένουµε!

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Την Κυριακή 28η Φεβρουαρίου 2016 ο Σύνδεσµος Εφέδρων Καταδροµέων Αγγλίας θα τελέσει στην Εκκλησία µας, το Μνηµόσυνο του Ήρωα
Γρηγόρη Αυξεντίου.
Roof Appeal New Year 2016 Raffle Winning Numbers
1)08638 2)08627 3)08444 4)00659 5)03348 6)04014 7)00856, 09010, 02161, 08852, 09510
If you are a lucky winner, to claim your prize,
please call Mr Michael Pilinas (our Church Chairman) on 07905 912411

ΓΑΜΟΙ: Τον
να Ιανουριο γινε στην
Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Αντωνκη

Γεωργου ετ τη Αγθη Hammond
(Horwood). Ευχ αστε να ζ σουν οι Νε -

νυ φοι! ΚΗ+ΕΙΕ∑: Τον "να Ιανουριο εψλει η εξδιο Ακολουθα του αενηστου
Ανδρ)ου Αποστλου. Αιωνα του η ν η!

The word Church means “assembly”, in Greek, ekklesia,
from ekkaleo, meaning “to gather.” In this meaning it was used in the
Old Testament in Hebrew as Kahal Yahweh = Assembly of God. In
the Greek Septuagint Old Testament written in 3rd century B.C., the
Greek word ‘ekklesia’ is used when referring to the assembly of the
Israelites. The word used for the Old Testament Church (Israel) is
given to the New Testament Church, which is the true new Israel of
God – see Deuteronomy 31:30, 1 Kings 8:14, Psalm 22:22, Micah
2:5, Matthew 16:18, Matthew 18:17, Acts 7:38, Hebrews 2:12, Galatians 6:16, Ephesians 5:23-32. Another name used for the assembly
of the Jews was “synagogues”, ie. gatherings, which was even used
to describe the Church of Christ in the second century A.D. St Ignatius of Antioch wrote to St Polycarp of Smyrna in 106 A.D., “Let
the meetings [in Greek ‘synagogai’] be more numerous”, and in
the writings called The Shepherd of Hermas written about 150 A.D.
in Rome, the local church is described as “a meeting [synagogue] of
righteous men”. Other writings during the Early Christian period
up to the early 4th century A.D. describe the Church as a Synagogue,
eg. Writings of Dionysius the Great Bishop of Alexandria (247 – 265
A.D.) also mentioned in Eusebius’ Ecclesiastical History. Therefore,
even during the Apostolic and Early Church era, a church was a
gathering of people who commonly worshipped together.
The Church of the Old Testament and the New Testament
has the same characteristics or attributes. Some of them are the
following: Saints (Numbers 16:3; Deuteronomy 33:3; Ephesians 1:1;
Romans 1:7); Elect (Deuteronomy 7:6-7; Deuteronomy 14:2; Matthew 24:31; Luke 18:7; Colossians 3:12; Titus 1:1); Church
(Ekklesia) (Deuteronomy 31:30; 1 Kings 8:14; Psalm 22:22; Psalm
89:5; Micah 2:5; Matthew 16:18; Matthew 18:17; Acts 7:38; Acts
20:28; Hebrews 2:12); Flock (Ezekiel 34:8; Psalm 77:20; Luke
12:32; 1 Peter 5:2); Holy Nation (Exodus 19:5-6; 1 Peter 2:9); Kingdom of Priests (Exodus 19:5-6; 1 Peter 2:9); God’s People (Hosea
1:9-10; 1 Peter 2:10); God walked among His people (Leviticus
26:12; 2 Corinthians 6:16-18); People of Inheritance (Deuteronomy
4:20; Ephesians 1:18); God or Christ married to His people (Isaiah
54:5; Jeremiah 3:14; Hosea 2:19; Jeremiah 6:2; Ephesians 5:22-23; 2
Corinthians 11:2); Israel and the Church as the Vineyard of God
(Isaiah 5:1-7; Jeremiah 2:21; Psalm 80:14-15; John 15:1-8).
Protestant Fundamentalists would think otherwise and see
the Church of the New Testament as a separate non-important entity,
denying that the Church is spiritual Israel and that the promises made
to Old Israel do not belong to the New Testament Church. That is
why the Protestant Fundamentalists of America and Great Britain
helped the Zionist Jews create the secular state of Israel in 1948,
thinking that they are helping God’s plan for the Israelites as indicated in the Old Testament prophecies. In fact, they are only aiding
the coming of the Anti-Christ who will come in “his own name”,
which the Jewish nation will accept as their own Messiah (false
Messiah), as Jesus Christ said, “I have come in My Father’s name,
and you do not receive Me; if another comes in his own name,
him you will receive” (John 5:43). These prophecies are fulfilled
through the Church of Christ, which is the true Israel of God. This is
not accepted by even those who deem themselves “Christians” thinking that only ancient Israel is in God’s plans. But Christianity is the
only faith outside of Judaism that is so hated and despised. In those
nations that are predominately Hindu, Christians are persecuted and
killed. In nations that are Muslim, Christian converts from Islam are
persecuted and killed. In atheist nations like China, Vietnam and

North Korea, Christians are weeded out, tortured and killed. Even in
those so-called beloved “peace-loving” Buddhist nations, there are
reports of Christians being killed. It is Christ who said to us “Do not
think that I have come to bring peace to the earth. I have not
come to bring peace, but a sword” (Matthew 10:34). He also
warned us that, “If the world hates you, know that it has hated Me
before it hated you. If you were of the world, the world would
love you as its own; but because you are not of the world, but I
chose you out of the world, therefore the world hates you” (John
15:18). Everyone who confesses Jesus Christ as Lord will be hated.
No other name on earth incites so much controversy as the name of
our Lord Jesus Christ. The reason is because it is the only name that
Satan fears. You can call out to Mohammed, to the millions of Hindu
deities and Satan will not flinch, but if you cry out to the One true
God -- Jesus Christ, you will disturb the demons. If anyone thinks
that they can reach God the Father without going through Christ,
again they are mistaken because Christ said, “No one comes to the
Father, but through Me [Jesus]” (John 14:6). Also, whoever hates
Jesus Christ hates God the Father who Jews and Muslims claim they
only believe in, as Christ Himself said, “Whoever hates Me [Jesus]
hates My Father [God the Father] also” (John 15:23). Those who
persecute Christians also persecute Christ and His Father because
they are one in His Body, the Church.
The Church on earth has a visible side and an invisible side.
The invisible side is: that its Head is Christ (Colossians 1:18; Ephesians 1:22, 5:23); that it is animated by the Holy Spirit; that in it is
performed the inward mystical life in sanctity of the more perfect of
its members. However, the Church, by the nature of its members, is
visible, since it is composed of men and women in the Body; it has a
visible hierarchy validated by Apostolic Succession; it performs
prayers and sacred actions visibly; it confesses openly, by means of
words, the faith of Christ. The Church is an image of the Incarnation
of Christ with human and divine qualities. It is a Theanthropic (GodMan) organism.
Church buildings are usually called Temples, in Greek ‘Naee’, but in scripture the building is also called a church. In Acts
11:26, it mentions that the Apostles Paul and Barnabas “assembled
themselves in the church [in the original Greek text ‘en ti ekklesia’]
and taught a great many people”, even though the English translations incorrectly state ‘with the church’. Also, St Paul said, “As in
all the churches of the saints [of the Christians], the women
should keep silence in the churches” (1 Corinthians 14:34). In this
passage, the meaning of the word ‘church’ is used as a place of assembly for the common worship.
(To Be Continued…)

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