
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.00—6.00 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

 Ιούνιος 2016 / June 2016 
Τετάρτη                  1/6/16 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service   9.30-10.00   

Τετάρτη                  8/6/16 Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)  9.30-11.30  

Πέμπτη                   9/6/16 Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ  9.30-11.30  

Σάββατο                11/6/16 Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου / Bartholomew and Barnabas the Apostles  9.30-11.30  

Παρασκευή           17/6/16 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls   6.00-7.00μμ  

Σάββατο                18/6/16 Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls   9.30-12.00  

Κυριακή                19/6/16 Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost    9.00-13.00  

Δευτέρα                20/6/16 Του Αγίου Πνεύματος / The Holy Spirit   9.30-12.00  

Παρασκευή           24/6/16 Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόμου / The Nativity of St John the Baptist  9.30-11.30  

Κυριακή                26/6/16 Αγίων Πάντων & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία / All Saints & Hierarchical Divine Liturgy   9.30-12.30  

Τρίτη                     28/6/16 Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul  

7.00-8.30μμ 

Τετάρτη                29/6/16 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων / Peter and Paul the Leaders of the Apostles  9.00-12.30  

Τετάρτη                29/6/16 Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles  

7.00-8.30μμ 

Πέμπτη                 30/6/16 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο 
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles  

with His Eminence Archbishop Gregorios  

9.00-13.00 

  Ιούλιος 2016 / July 2016  

Παρασκευή             1/7/16 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries    9.30-11.30   

Πέμπτη                   7/7/16 Κυριακής Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Kyriaki  9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
S KAKOURIS £50. A PAPADOPOULOU £500. OMEGA LETTINGS £500.   

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 Μάιο το φαγητό πρόσφερε ο 
πρώην Πρόεδρος και νυν Κηδεμόνας της Κοινότητας μας κ. Λούης Λοΐζου και η πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. 
Λίζα Λοΐζου και τους ευχαριστούμε θερμώς. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. 
Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή με τον π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

02. Νικηφόρος 
04. Μάρθα 
05. Δωρόθεος 
08. Καλλιόπη 
11. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας 
12. Ονούφριος 
14. Ελισαίος 
22. Ευσέβιος 
29. Πέτρος, Παύλος 
30. Απόστολος 

 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

Από την επίσκεψη του Βουλευτή της περιοχής μας Grant Shapps 

 

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 

 

 Με την ευκαιρία της 
σύγκλησης της Πανορθόδοξης 
Συνόδου στην Κρήτη τώρα τον 
Ιούνιο και εν μέσω πολλών 
διαμαρτυριών και φόβων θα 
ήθελα αγαπητοί μου αδελφοί 
να αναφέρω ελάχιστα περί της 
συνόδου αυτής. 
Ο  Π α ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς 
χ αρακτήρας  και  η 

προετοιμασία της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου. 
 Αποτελεί γεγονός, ότι 
έχουν ήδη περάσει πολλοί 
αιώνες από την τελευταία 
φορά που συγκλήθηκε 
Σύνοδος με πανορθόδοξο 
χαρακτήρα. 
 Για την προετοιμασία 
της εργάστηκαν, επί πολλές 
δεκαετίε ς ,  κυρίως  το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε 
συνεργασία και συνοδοιπορία 
με τα ανά τον κόσμο 
Ορθόδοξα Πατριαρχεία και τις 
Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες 
Εκκλησίες. 
 Πρόσφατη Σύναξη των 
Π ρ ο κ α θ η μ έ ν ων  των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών έλαβε 
τις τελικές Αποφάσεις γύρω 

από τις διαδικασίες της 
σύγκλησης της Συνόδου, οι 
οπο ίε ς  στη  συνέχ ε ια 
εγκρίθηκαν από τις κατά 
τόπους  Συνόδους  των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών.  
 Ο Οικουμενικός μας 
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς  κ . κ . 

Βαρθολομαίος ,  έχει το 
προνόμιο και ταυτόχρονα την 
υψη λ ή  αποστο λ ή  ν α 
προεδρεύσει στις εργασίες της 
Συνόδου, στις οποίες θα 

λάβουν μέρος όλες οι 
Ορθόδοξες Εκκλησίες από 
ολόκληρο τον κόσμο. 
 Η Αντιπροσωπία κάθε 
Εκκλησίας θα απαρτίζεται από 
εικοσιτέσσερις Ιεράρχες-Μέλη, 
καθώς επίσης θα μετέχουν 
επικουρικά ορισμένοι ειδικοί 
Σύμβουλοι, κληρικοί η λαϊκοί. 
Συνολικά, οι μετέχοντες στις 
εργασίες της Συνόδου, 
αναμένεται να υπερβούν τα 
πεντακόσια πρόσωπα. 
Τα θέματα της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου 
 Τα θέματα, τα οποία θα 
εξετάσει η Αγία και Μεγάλη 
Σύνοδος είναι τα εξής: α) 

Σχέσεις της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας προς τον λοιπό 
χριστιανικό κόσμο, β) Το 
μυστήριο του Γάμου και τα 
κωλύματά του, γ) Το αυτόνομο 
και ο τρόπος ανακηρύξεώς 
του, δ) Η σπουδαιότητα της 
νηστείας και η τήρησή της 

σήμερα, ε) Η αποστολή της 
Εκκλησίας στο σύγχρονο 
κόσμο, στ) Η Ορθόδοξη 
διασπορά. 
 Ασφαλώς, υπάρχουν και 
άλλα θέματα και σύγχρονα 

προβλήματα, τα οποία ενώ 

ε ί ν α ι  σ ο β α ρ ά  δ ε ν 
περιλαμβάνονται  στον 
κατάλογο προς συζήτηση, 
επειδή απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες ,  μέσα από 
πανορθόδοξη συνεργασία και 
διάλογο, ώστε να γίνει εφικτή 
η αντιμετώπισή τους στο 
μέλλον. 
Ποιοί συμμετέχουν 
 Σύμφωνα με στοιχεία 
που προέρχονται από την 
επιτροπή διοργάνωσης της 
Πανορθόδοξης Συνόδου θα 
συμμετέχουν περισσότεροι από 
400 επίσκοποι οι οποίοι 
εκπροσωπούν πάνω από 300 

εκατ. Ορθόδοξους Χριστιανούς 
σε όλο τον κόσμο. 
 Σ τ η  Σ ύ ν ο δ ο 
συμμετέχουν 14 Αυτοκέφαλες 
Ορθόδοξες Εκκλησίες: τα 
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α 
Κ ων σ ταν τι ν ο υπό λ ε ως , 

Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και 
Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, 
Ρουμανίας, Βουλγαρίας και 
Γεωργίας, καθώς και οι 
Εκκλησίες Κύπρου, Ελλάδας, 
Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας 
και Σλοβακίας. 
 Πρόκειται για την πρώτη 
Πανορθόδοξη Σύνοδο που 
γίνεται 962 χρόνια μετά το 
Σχίσμα των δύο Εκκλησιών 
του 1054 μ.Χ . και θα 
πραγματοποιηθεί από τις 16 

έως τις 26 Ιουνίου. 
 Ε υχ ό μ ασ τε  κάθ ε 
επιτυχία και την από Θεού 
φώτιση σε όλους για πρόοδο 
και ειρήνη στους κόλπους της 
Εκκλησίας μας. 
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Μάιο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Χριστιάνας κόρης του Χαράλαμπου και της Φλώρας 

Βασιλείου, με ανάδοχο την Δέσποινα Σολωμού. 
2. Της Λεώνης κόρης του Γεωργίου Νεοφύτου και της 

Helen Araia, με αναδόχους την Ζωή Νεοφύτου και την 
Alayit Abraham. 

3. Του Χριστοφόρου-Μιχαήλ γιου του Κυριάκου και της 
Maria Κυριάκου, με αναδόχους τον Αλέξανδρο 
Χρυσοστόμου και την Μαίρη Κυριάκου. 

4. Του Λεωνίδα-Κλεάνθη γιου του Ιωάννη και της Χριστίνα 
Κλεάνθους, με αναδόχους τον Στέφανο Howard και 
την Λουκία Κλεάνθους-Howard. 

5. Της Μελίσσας-Rose κόρης του Thomas και της Σοφίας 
Roberts, με αναδόχους τον Χριστάκη Θεοδοσίου και 
τον Mike Roberts. 

6. Του Γεωργίου-Brynley γιου του Richard και της 
Ευδοκίας Howells, με ανάδοχο την Χρυστάλλα 
Στεφάνου. 

7. Της Εύας-Μαρίας κόρης του Wayne και της Άνδριας 
Gardner, με ανάδοχο την Ζωή Μιχαήλ. 

8. Του Alexander-Ayrton γιου του Paul-Alexander 
Trumper και της Nadia-Florentina Badelita, με 
αναδόχους τον Nistor Juravle και την Simona Juravle 
(Ρουμάνοι Ορθόδοξοι). 

9. Της Δανάης-Τουλίσσας κόρης του Κυριάκου και της 
Ήβης Σύριου, με αναδόχους τον Χριστόφορο Φλωρίδη 
και την Eva Diaz-Salazar. 

10.Της Άνδριας κόρης του Μάριου και της Άννας 
Χριστοφή, με αναδόχους την Μαρία Χρυσοστόμου και 
τον Ανδρέα Χρυσοστόμου. 

11.Της Ισαβέλλας κόρης του Lyes Boudene και της 
Χριστίνας Κουστούδα, με αναδόχους την Έλενα 
Παπακανάκη και την Αθανασία Κλαμπάτσα. 

12.Της Λάουρας-Ελένης κόρης του Αντωνίου-Νικολάου και 
της Παρασκευής Γεωργίου, με ανάδοχο τον Ανδρέα 
Αριστείδου. 

13.Του Λεωνίδα-Ιωάννου γιου του Κύπρου Σταματάρη και 
της Tara Criddle, με αναδόχους την Ιωάννα Λιασσίδη 
και τον Ανδρέα Σωτηρίου. 

14.Του Αλεξάνδρου–Σωκράτη γιου του Γεωργίου και της 
Σάρας-Άννας Σιφονιού, με ανάδοχο τον Χριστόφορο 
Σιφονιό. 

<— (Συνέχεια / Continued) 

 

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 
Email:info@eaassociates.co.uk 

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Τον μήνα Μάιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια / Continued): 15. Του 

Κωνσταντίνου-Σοφρονίου γιου του Σοφρονίου Αρναούτη και της Έλενας Χρυσοστόμου, με αναδόχους τον 
Ερωτόκριτο Αρναούτη και την Νάντια-Μαρίνα Λανίτη. 16. Του Σωτηρίου-Reiss γιου του Νικολάου και της 
Βασιλίας Λουκά, με ανάδοχο τον Ανδρέα Ανδρέα (Ο Νικόλαος είναι εγγονός του Κωνσταντίνου Νικολάου 
πρώην επιτρόπου της εκκλησίας μας). 17. Του Λεωνίδα γιου του Φιλίππου-Colin και της Μερώπης Hare, με 
ανάδοχο την Αγάθη Χαμπή. 18. Του Ιωάννη-Μιχαήλ γιου του Μαρίου και της Μαριάννας Χριστοδουλίδη, με 
ανάδοχο την Αναστασία-Ναταλία Αλονέφτη. 19. Του κατηχούμενου Πάρη-Μιχαήλ γιου του Lawrence Cohen και 
της Karen Brown, με ανάδοχο την Ελένη Βασιλείου. 

 Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Μάιο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Χριστάκη Λογγίνου μετά της 

Αικατερίνης Baldauf.  2. Του Αντωνίου Χριστοφή μετά της Άνθεας Νικολάου.  3. Του Σάββα Βιζυηνού μετά της 
Stacey-Jeanne Millett-Clay.  4. Του Μαρίου Σαββίδη μετά της Ναταλίας-Μαρίας Jackson.  5. Του Γεωργίου 
Κρασσά μετά της Μαρίας Θεοδώρου.  6. Του Αντωνίου Σοφοκλέους μετά της Παναγιώτας Δαμιανού.  7. Του 
Μαρίου Γιακουμή μετά της Λούσης Νικολάου.  8. Του Μαρίου Ανδρέα μετά της Τίνας Παναγιώτου.  

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!  

BBQ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 
Sunday 26th June 2016 / Κυριακή 26η Ιουνίου 2016 
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. 

Η Εορτή του Αποστόλου Βαρνάβα 
 Ο Απόστολος Βαρνάβας, δεν ήταν 
μόνο ο ιδρυτής κι ο θεμελιωτής της 
Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και ο 
δραστήριος και ταπεινός εργάτης της 
πίστης μας, που πάντοτε λάμβανε 
πρωτοβουλία για την επίλυση δύσκολων 
εκκλησιαστικών θεμάτων, όταν οι άλλοι 
Απόστολοι δυσκολεύονταν να τα λύσουνε. 
 Καταγόταν απ' τη Σαλαμίνα της 
Κύπρου, αλλά η νέα θρησκεία του 
Εσταυρωμένου τον κάλεσε, για να γίνει ο 
πρώτος των εβδομήντα Αποστόλων του 
Χριστού και να πάρει το θαυμάσιο όνομα 
Βαρνάβας, που άρμοζε στον χαρακτήρα του 
και σήμαινε: "υιός Παρακλήσεως", δηλ. 
άνθρωπος που ανακουφίζει τον πόνο, 
προσφέροντας στον καθένα βοήθεια. 
 Έγινε από τότε ο στενός 
συνεργάτης του Αποστόλου των Εθνών, που 

το κριτήριό του διέγνωσε πρώτος τον 
δυναμισμό του, όταν οι άλλοι τον 
απορρίπταν. Βοήθησε ενεργά με τον Παύλο 
να μη λιμοκτονήσουν οι Χριστιανοί της 
Ιερουσαλήμ και να επιζήσουν. Πάντοτε 
πρόβαλλε σαν από μηχανής Θεός και έλυε 
με το εφευρετικό μυαλό που διέθετε και τα 
πιο δύσκολα κι ακανθώδη προβλήματα. 
 Έτσι έφερε στην Κύπρο τον Παύλο 
να κηρύξει στη γενέτειρά του, γιατί ήξερε 
πως η ρητορική του τέχνη θα 
θαυματουργούσε. Έκαμε τους Κυπρίους 
Χριστιανούς το 45 μ.Χ., αλλά η μεγαλύτερη 
επιτυχία του ήταν στην Πάφο, που ο 
Σέργιος Παύλος, Ρωμαίος ανθύπατος, έγινε 
Χριστιανός με το κήρυγμα του Παύλου, 
γεγονός που έγινε αισθητό σ' όλη την 
οικουμένη. 
 Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την 
μνήμη του στις 11 Ιουνίου κάθε χρόνο. 

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Το Σάββατο 18η Ιουνίου 2016 είναι 

το Ψυχοσάββατο πριν την 
Πεντηκοστή. 

Καλό θα είναι στις Ιερές 
Ακολουθίες να μνημονευθούν οι 

προσφιλοίς αδελφοί μας. 

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. Δημητριανός Μελέκης 

 Churches that are not Orthodox Christian do not underline 
the need for Theosis and if those people outside of the Orthodox 
Church are insistent that their false doctrines are right and the Or-
thodox Church is wrong about subjects like having priests, an altar, 
the Holy Trinity, sacraments and icons - like many fundamentalist 
Protestants believe, then they are considered heretics and we should 
avoid contact with them because they are self-condemned  and will 
lead us astray (see Titus 3:10-11; Matthew 18:15-18; 2 John 1:10; 
Romans 16:17-18; Galatians 1:6-9; 2 Thessalonians 3:6; 1 Timothy 
6:3-5).   
 St John writes about the issue of those who were part of the 
Church, which is the Body of Christ,  but separated themselves 
from her, “Little children, it is the last hour; and as you have 
heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists 
have come, by which we know that it is the last hour.  They 
went out from us, but they were not of us; for if they had been 
of us, they would have continued with us; but they went out 
that they might be made manifest, that none of them were of 
us.” (1 John 2:18-19).  He makes it clear that since they do not 
continue with us, they are not of us.  This is reminiscent of Christ’s 
words “he who does not gather with Me scatters” (Matthew 
12:30).  This includes Orthodox Christians who find the excuse that 
they don’t understand the Greek language and therefore abstain 
from going to an Orthodox Church and go instead to English 
speaking churches, like the Church of England, Pentecostals, Evan-
gelicals etc. This means they are no longer considered Orthodox 
Christians since they have broken away from communion with the 
Orthodox Church by going to churches that believe and practice 
their faith differently. This is something that Christ and His Apos-
tles taught about those who divide themselves from the Church or 
cause divisions in the Church, which is the Body of Christ (see 
Matthew 18:15-17, John 1:10; John 10:16; John 17:20-23; 1 Corin-
thians 5:1-5, Hebrews 13:17, Titus 3:10-11; 2 John 1:10; Romans 
12:4-5; Romans 16:17-18; Acts 20:28-30; Ephesians 4:4-6; 1 Co-
rinthians 1:10-17; Galatians 1:8-9; Galatians 5:19-21; 2 Thessaloni-
ans 3:6; 1 Timothy 6:3-5). It is advised that such persons should 
seek to return to the Orthodox Christian Church, by being instruct-
ed in the Orthodox Christian Faith, professing the Orthodox Chris-
tian Faith, rejecting the false beliefs of the church they joined, and 
being administered the sacrament of Chrismation. Those who have 
left the Orthodox Church have dismembered themselves from the 
Body of Christ. St Paul says concerning this, that, “The eye cannot 
say to the hand, ‘I don’t need you!’ And the head cannot say to 
the feet, ‘I don’t need you!’” (1 Corinthians 12:21).  The reason is 
that when we are in the Church of Christ, we are part of His body – 
the Church.  St Paul points out that, “For as we have many mem-
bers in one body [the Church], 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).  
Therefore, we are joined not only to Christ but also to the rest of 
the members of the Church, whether they are alive or have passed 
onto the Church Triumphant in Heaven. 
 Christians should be of one mind and not divided in what 
they believe (see John 17:22-23; Acts 2:44; Matthew 18:20) and to 
commune together in the Eucharist. In Acts 2:42-47, the Christians 
in Apostolic times gathered regularly not to just hear a lecture 
about their faith but to receive the Body and Blood of Christ on a 
daily basis, even under the danger of the Roman persecutions. They 
held their assemblies because the very nature of their faith implied 
that God abided not in each of them individually, but in the entire 
Church, the Body of Christ. Only by being a member of this Body 
could the individual also be a member of Christ. The Christians 

gathering together in the name of Christ, in unity and love, showed 
their victory over human egoism, selfishness and sin, which is what 
Protestantism thrives on by dividing itself into more groups on a 
weekly basis. St Ignatius the Bishop of Antioch (martyred in 107 
A.D.) wrote to the Church of Ephesus, “Be zealous to assemble 
more frequently to give thanks (in Greek “efharistin”, ie. “to 
celebrate the Eucharist”) and praise to God. For when you meet 
together frequently, the powers of Satan are destroyed and 
danger from him is dissolved in the harmony of your 
faith” (Epistle of St Ignatius to the Ephesians 6:13). The Church 
becomes a powerful and victorious transfigured reality when its 
members meet together in harmony of faith, as our Lord said, 
“Where two or three are gathered in My name, there am I in 
the midst of them” (Matthew 18:20). Every Orthodox Christian 
community is manifesting the Body of Christ in its fullness since 
this Body cannot be divided, “Where Jesus Christ is, there is the 
Catholic Church” (Epistle of St Ignatius to the Smyrneans 8). The 
bishop fulfils in the assembly the ministry of the Head, to sit where 
Christ sat among His disciples, to teach what He taught, to be the 
shepherd and the high priest, as St Ignatius says, “Let all follow 
the bishop, as Jesus Christ did the Father, and the priests, as 
you would the apostles…Let that Eucharist be held valid which 
is offered by the bishop or by one to whom the bishop has com-
mitted this charge [presbyter  or  pr iest]. Wherever the bishop 
appears, there let the people be” (Epistle of St Ignatius to the 
Smyrneans 8). There is no Church without the bishop, but the re-
verse is also true, there is no bishop outside of the Church, since 
the head needs a body to fulfil its function. This view of St Ignatius 
is confirmed by the entire Tradition of the Church, it is in the Eu-
charist that the divinely instituted episcopal ministry finds its real 
meaning. The bishop’s sacramental function is to assure in the 
practical life of the Church, the unity given sacramentally by God 
in the Eucharist, therefore his function is to reconcile and unite. 
You cannot have two communities and two bishops in a single 
place because Christ is one and only one can fill His place. Roman 
Catholics who have one “vicar of Christ”, ie. The Pope, for all the 
churches have realised that it duplicates and suppresses the episco-
pal sacramental ministry of each particular local community. In 
comparison, Orthodox Christianity manifests catholic fullness in 
every local Church so catholic unity is everywhere on the local 
level, as the Apostolic and Early Church was organised. The pres-
ence of Christ in the Church is guaranteed by the very “gathering in 
His name,” in the unity of the true faith, and in conformity with 
true tradition – and not by an allegiance to some universal centre, 
like the Pope in Rome, when the church gathered is in Jerusalem. 
That particular church would be under the leadership of the bishop 
or Patriarch of Jerusalem, who is its local bishop, and not under the 
Roman bishop who is about 1,400 miles away.   

                                                                                                                                            
(To Be Continued…) 

 
 

 

Μπορείτε πλέον από τα 
κινητά σας να κατεβάσετε 

την εφαρμογή και να βλέπετε 
ζωντανά τις Ιερές 

Ακολουθίες 


