ΕΥΓΕΝΕΙ∑ ΩΡΗΤΕ∑ - DONATIONS - ΩΡΕΕ∑
A CHRISTOFI £50. K EROTOKRITOU £60. P VOURONIS £20.

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 Μάρτιο το φαγητό πρόσφερε η κ. Στέλλα Παναρέτου και την ευχαριστούµε θερµώς. Εάν κάποιος επιθυµεί να προσφέρει το
γεύµα να µιλήσει µε την Πρόεδρο κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή µε τον π. Ιωσήφ Παλιούρα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
06. Ευτχιο
09. Ραφαλ
10. Περικλ, Επα!ειν#νδα,
Μιλτι&δη, Ισοκρ&τη
15. Λεων+δα
16. Γαλνη
23. Γε#ργιο
25. Μ&ρκο
24. Αχιλλ0α, Βαλεντ+νη
29. Ι&σων
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
Τεράστια επιτυχία είχε η Μουσικό -Πολιτιστική
εκδήλωση της Κοινότητας για τα 25χρονα.
Θερµές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Πιλινά για την οργάνωση, στην Πρόεδρο
της Αδελφότητας κ. Κυπριανίδη για τα κεραστικά και στον Κηδεµόνα της Εκκλησίας µας κ.
Λοΐζου για την υποστήριξη και υλοποίηση αλλά
και σε όλους εσάς για την προσέλευσή σας.

Χρ3νια Πολλ& στου εορτ&ζοντε!!

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

Απρίλιος 2016 / April 2016
Παρασκευή
Τετάρτη

1/4/16
6/4/16

Γ΄ Χαιρετισµοί / Third Salutations to the Mother of God
Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy

7.00-8.30µµ
7.00-9.00µµ

Παρασκευή

8/4/16

∆΄ Χαιρετισµοί / Fourth Salutations to the Mother of God

7.00-8.30µµ

Τετάρτη

13/4/16

Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy

9.30-11.30

Παρασκευή

15/4/16

Ακάθιστος Ύµνος / Akathist Hymn

7.00-9.00µµ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME

Μάιος 2016 / May 2016
∆ευτέρα

2/5/16

Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου / Great-martyr George the Trophy-bearer

9.30-12.00

∆ευτέρα

2/5/16

Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης & Αποστόλου Μάρκου και Ευαγγελιστού / Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene & St Mark the Apostle & Evangelist

7.00-8.30µµ

Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας µας) & Αποστόλου Μάρκου και Ευαγγελιστού / Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary
Committee of our Church) & St Mark the Apostle and Evangelist

9.30-12.30

Τρίτη

3/5/16

Πέµπτη

5/5/16

Αγίας Ειρήνης Μεγαλοµάρτυρος και Εφραίµ Μεγαλοµάρτυρος του Θαυµατουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-11.30

Παρασκευή

6/5/16

Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount

9.30-11.30

Ο νθρωπο
ε την
διακριτικ ικαντητα που διαθτει πορε να αξιολογε τι
διφορε
καταστσει , τα
πργ ατα και τα εγθη και
τσι να πορεεται στην ζω
του.
Κανε , προφαν# , δεν
θα ταν διατεθει νο να
ανταλλξει την ζω του ε
λα τα πλοτη του κσ ου,
οτε να θυσισει του αγαπηνου του ανθρ#που για
κποια αγαθ, στω και πολυτελ, διτι γνωρζει τι δεν
συγκρνονται αν οια πργατα.
$, ακ η χου ε την
ιδα τι ξρου ε να αναγνωρζου ε τι διφορε ευκαιρε για να κνου ε, κατ το
κοιν# λεγ ενο, επενδσει .
Αλλ δεν εναι πντα τα
πργ ατα τσα ξεκθαρα
#στε ε βεβαιτητα να επιλγου ε το σωστ που αρ ζει
στην κθε περσταση, ε συνπεια να αποτυγχνου ε
συνεχ# και να ην ευρσκου ε αυτ που επιδι#κουε και ον ω η απογοτευση να α κυριαρχε· τα κριτρια που εφαρ ζου ε στην
αναζτησ α καθορζουν
και το αποτλεσ α.
Ο Χριστ ταν απευθνεται στου
υποψηφου
αθητ που συγκινθηκαν
απ το κρυγ  του και θλουν να τον ακολουθσουν,
θα πρπει να αποφασσουν
πρ#τα να απαρνηθον τον

εαυτ του , να σηκ#σουν τον
σταυρ του και ττε πλον
θα εναι τοι οι και κατλληλοι για να Τον ακολουθσουν.
Η εξγηση για την ιερρχηση των βη των αυτ#ν
εναι πολλ απλ· κερδζει
νον ταν χνει και εκε
που φανεται τι χνει την
δια #ρα κερδζει . Ο σπρο
που πφτει στην γη φανεται
τι χνεται, αλλ σε λγου
νε ο σπρο εκενο γνεται σιτρι 100 φορ περισστερο απ αυτ που σπεραε.

Οι νθρωποι ε αστε
συνηθισ νοι στην ννοια
τη ανταλλαγ , την οποα
χρησι οποιο ε κατ κρον
στην καθη εριντητα και σε
λα τα εππεδα τη ζω α ·
τσι, λοιπν, κατανοο ε τι

δνοντα χρ ατα και αγορζοντα α κταση γη κναε α σωστ επνδυση,  το
αντθετο. Το τ η α που πληρ#νου ε για κτι εναι ταυτχρονα και η απδειξη για
την αξα που αναγνωρζου ε
σε αυτ.
Την  φυτη αυτ διακριτικ ικαντητα α καλε
ο Χριστ να εφαρ σου ε
και στα εγθη τη πνευ ατικ ζω . Αν θλου ε πραγατικ να κερδσου ε την
ζω πρπει να την επενδσου ε σοφ, δηλ. να την αξιοποισου ε.
Εκενο που δνει νηα στην ζω εναι ο Αυτ
που α  αθε να ζο ε αληθιν εναι ο Θενθρωπο
που κυριαρχε στην ζω και
τον θνατο.
Αν τα χου ε λα και
α λεπει ο Χριστ , ττε
πραγ ατικ α λεπουν λα·
αυτ πορον να το διαβεβαι#σουν λοι σοι παρ τα
πλοτη, τι δξε , και τι επιτυχε ζοσαν το τερστιο
κεν σα του , χρι του
βρκαν τον Χριστ.
Χωρ τον Χριστ εναι
σαν να χου ε α ατλειωτη
σειρ ηδενικ#ν δχω την
ονδα προστ που θα τα
δ#σει λα αξα!
(Aρχιµανδρίτης Παντελεήµων Τσορµπατζόγλου, ∆ρΘ)
ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΝΑ ∆ΥΝΑΜΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑ Τον να Μρτιο γιναν στην Εκκλησα α οι Βαπτσει (∑υνχεια / Continued): 15.
Του Μιχα λ-Ανδρ#ου γιου του 'θου Κυριακδη και τη Cara Hunt, ε αναδχου την Γεωργα Κυριακδη, την
Lauren Hunt και την Dorcas Eden. 16. Τη Κωνσταντνα κρη του Πολ%καρπου και τη Αλεξνδρα Το% πα,
ε αναδχου τον Ανδρ#α Φιλππου και την Μιχα#λλα Θεοδ.ρου. 17. Τη Ολβια-Ελ#νη κρη του DeanNizam Ali και τη Αλκη Χριστοφρου, ε ανδοχο την Χριστνα Χοραττ. 18. Τη Γεωργα-Ξ#νια κρη
του Αντωνκη και τη Μρθα Ματ, ε ανδοχο τον Γε.ργιο Χαραλ που. Ευχ! αστε να σα ζ σουν οι
Νεοφ%τιστοι!
ΓΑΜΟΙ: Τον

να Μρτιο γινε στην Εκκλησα α ο Γ ο: 1. Του Αβερκου Αβερκου ετ τη LisaMarie Pettrey. 2. Του Νικολου Αχιλλ#ω ετ τη Μαρτσα Μιχα λ. 3. Του Τοβα-Βενια ν Oxford ετ τη
Παναγι.τα Χριστοδο%λου (Χαραλ που). Ευχ! αστε να ζ σουν οι Νε!νυ φοι!

ΚΗ+ΕΙΕ∑: Τον

να Μρτιο εψλει η εξδιο Ακολουθα των αει ν στων Μαρα Παπαξνθου και Γεωργου
Νικολου. Αιωνα του η ν η!

ΒΑΠΤΙ∑ΕΙ∑
Τον
να Μρτιο γιναν στην Εκκλησα
α οι Βαπτσει:
1. Τη Μαρα- ητρα κρη του ∑λων και τη Ευπραξα ∑αταν, ε αναδχου τον Μιχα λ Κο οδρ ο και
την Ειρ νη Κο οδρ ο.
2. Του Λουκ-Κωνσταντνου γιου του Λευτ#ρη Τοουλ και
τη Sinead Sweeney, ε αναδχου την Ελ#νη Κωστ
και τον Mark Sweeney.
3. Του ∑εβαστιανο%-Ανδρ#ου γιου του Μιχα λ και τη
'ννα Κωνσταντ , ε ανδοχο την Ιωννα Κωνσταντ .
4. Του Μαρου-Αδ ου γιου του Αβρα και τη )λενα
Κυρικου, ε αναδχου τον Αλ#ξη Κυρικου και την
Lorraine Hendricks.
5. Του Νικολου-Aiden γιου του Dale Brook και τη Μαρα Παντελδη, ε αναδχου τον Φοβο Παντελδη και
την Φοβη Habib.
6. Τη Χριστνα-Μαρα κρη του Ανδρ#ου και τη ∑τυλινα Μαραγκο%, ε ανδοχο την Μαρα Νικολου.
7. Τη 'νασσα κρη του ∑ωκρτη και τη Αικατερνη
Παναγι.του, ε αναδχου την Ναταλα ∑ωκρτου και
την Χριστνα Ματε/δη.
8. Τη Λου/ζα-Jacqueline κρη του Ανδρ#ου και τη
Jolita Ηλα, ε αναδχου τον Γε.ργιο Παντελδη και
την Ευαγγελα Παντελδη.
9. Του Κωνσταντνου-Χρ στου γιου του Χρ στου και τη
Μαρα Κυπριανο%, ε αναδχου την Χρυσνθη Jordan
και τον Christopher Jordan.
10.Του Ραφα λ-Ανδρ#ου γιου του Μαρου και τη Μαρινθη Ιωαννδη, ε αναδχου την Ηλιδα Ιωαννδη και
τον Ανδρ#α Βασιλεου.
11.Του Αλεξου- α ιανο% γιου του Γεωργου και τη Ελευθερα η ητρου, ε αναδχου τον Βσο Κωνσταντνου και την Ελ#νη Κωνσταντνου.
12.Του Χριστιανο%-Αλεξνδρου γιου του ΑλεξουΑθανασου και τη Μισ#λ Κρασσα, ε ανδοχο τον
Ανδρ#α Νικοδ ου.
13.Τη Αλεξα κρη του Χρ στου και τη Sofia Χρ στου, ε αναδχου τον Αλ#ξανδρο Ανδρ#ου και την
Tina-Maria Di Fruscia.
14.Του Μιχα λ-Π#τρου γιου του Χριστοφρου και τη
Μαρα-Lilia Γεωργου, ε ανδοχο την ∑τ#λλα Γεωργου.
<— (∑υνχεια / Continued)

LADIES LUNCH ΦΑΓΗΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Το ετήσιο µεσηµεριανό φαγητό της Αδελφότητάς µας (Ladies Lunch) έγινε το Σάββατο 12/03/2016. Θερµά συγχαρητήρια στην
Πρόεδρο κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη και στις Κυρίες της Αδελφότητας αλλά και σε όλες τις Κυρίες που πήραν µέρος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Χρυσούλα Tuck που µας έδωσε το σπίτι της στην Κύπρο για διακοπές και το βάλαµε σε λαχείο. Το ποσό που µαζεύτηκε από το τραπέζι ανήλθε στις £4340. Θέλω να δώσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στις Κυρίες της Αδελφότητας που δουλεύουν
ακούραστα και ασταµάτητα σαν τις µέλισσες.

In Holy Scripture, there are many other names ascribed
to the Church of Christ: God’s husbandry (1 Corinthians 3:9);
The Bride of Christ (2 Corinthians 11:2); The church of the
saints (Psalm 149:1); Council of the upright (Psalm 110:1);
Church of the firstborn (Hebrews 12:23); One flock of Christ
(John 10:16); Golden lampstands (Revelation 1:20); City of
God (Psalm 86:2); City of the Living God (Revelation 21:2);
The pillar and foundation of the truth (1 Timothy 3:15); The
congregation of the saints (Psalm 88:5); The body of Christ
(Ephesians 1:22, 23); God’s building (1 Corinthians 3:9); A
glorious church (Ephesians 5:27); Bride of the Lamb
(Revelation 19:7); Family of God in heaven and earth
(Ephesians 3:15); House of the God of Jacob (Isaiah 2:2-3);
House of Christ (Hebrews 3:6); New Jerusalem (Revelation
3:12).
The Orthodox Church is that same Church established by
our Lord Jesus Christ and His Apostles in 33 A.D. and spread
throughout the known world for the salvation of Mankind. The
Orthodox Church is composed of several self-governing ecclesial
bodies, each geographically and nationally distinct but theologically unified, as was set up by the Apostles, and not governed by
one “super-bishop” like the Pope. Each self-governing (or autocephalous) body, often but not always encompassing a nation, is
shepherded by a synod of bishops whose duty, among other
things, is to preserve and teach the Apostolic and patristic traditions and related church practices. The Orthodox bishops trace
their lineage back to the Apostles through the process of Apostolic Succession. The well-known Encyclopaedia Britannica
describes Orthodox Christianity in the following manner: “All
Orthodox creedal formulas, liturgical texts and doctrinal
Statements affirm the claim that the Orthodox Church has
preserved the original apostolic faith, which was also expressed in the common Christian tradition of the first centuries.” Therefore, the Orthodox Church has preserved the Truth
and Grace of the Original Church and is the direct heir of the Old
Testament Church and constitutes one body with the Triumphant
Church in Heaven. As new religious groups brake off from older
ones, they move further away from the Original Church and its
Apostolic teaching. These sort of “churches” become cults rather
than churches, as is the case with many contemporary fourth and
fifth generation “churches” like the Mormons, Jehovah’s Witnesses, Unification church, Christian Science etc. Their teachings
are a mixture of Christianity, paganism and eastern philosophical
ideas dressed in Biblical terminology.
Even though these Christian churches and societies exist
side by side with the Orthodox Church, which do not belong to
it, the Church of Christ does not lose its unity. These societies
are not in the Church, they are outside of it. The Church is holy
likewise through its pure, infallible teaching of faith: The
Church of the living God is, according to the word of God, the
pillar and foundation of the truth (1 Timothy 3:15). You may
be surprised to know that this is not what is said about Holy
Scripture. This is because Holy Scripture, as we have it today,
was produced by the Church and not the other way round. Scripture witnesses to the truth of the Christian faith of Christ’s

Church and so it should be read in the context of the Church and
not apart from it.
On the other hand, there is no reason to view other
‘Christian’ confessions and sects as on the same level with nonChristian religions (pagans). One cannot deny that the reading of
the word of God has a beneficial influence upon everyone who
seeks in it instruction and strengthening of faith, and that devout
reflection on God the Creator, the Provider and Saviour, has an
elevating power there among Protestants and Roman Catholics
also. We cannot say that their prayers are totally fruitless if they
come from a pure heart, for “in every nation whoever fears
Him... is accepted by Him” (Acts 10:35). The Omnipresent
Good Provider God is over them, and they are not deprived of
God’s mercies. They help to restrain moral looseness, vices, and
crimes; and they oppose the spread of atheism. It is indeed true
that many Western Christians are mere victims of heresy, in
blissful ignorance of Orthodoxy and therefore not formal heretics. Were some of these same people to be given the opportunity
to encounter Orthodoxy, they might convert. Of these tenderhearted ones that only God knows, one might borrow the words
of St Gregory the Theologian (4th century A.D.) and say, “Even
before [they were] of our fold they were ours.” St Gregory the
Theologian also says of his father that he did not consider his
father to be a Christian prior to Baptism, but as “one of us”—
that is, in heart. With this in mind, it seems entirely permissible
to call one a “Christian” who professes faith in Christ—without
knowingly embracing heresies that attack the Holy Trinity, the
Person of Christ or the Church—and who is striving to be obedient to His Commandments. Even though these people are not
part of the Orthodox Church, which Christ instituted, we leave
their salvation status to the mercy of God and do not judge them.
They have received God’s grace in His Divine Energies, which is
external and open to all, and not Ecclesial Grace, which is internal working, given only through Orthodox Christian Baptism and
the other Sacraments of that Church. Outside of the Orthodox
Church, one may be able to make some admirable moral and
spiritual progress but they cannot participate in the Grace-filled
life of the Church, which leads us to the ultimate aim of the
Christian Faith – deification or “Theosis”.
(To Be Continued…)

Μπορείτε πλέον
από τα κινητά
σας να κατεβάσετε την εφαρµογή
και να βλέπετε
ζωντανά τις Ιερές
Ακολουθίες

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