ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ

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

V PTOHOPOULOS £100. C TUCK £250. ANONYMOUS £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 Ιούνιο το φαγητό πρόσφεραν οι Κυρίες
της Αδελφότητάς μας και αδελφές Άννα Σωφρονίου και Καλλιόπη Χρυσάνθου και τους ευχαριστούμε θερμώς.
Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή με τον ιερατικό
μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ

Από την επίσκεψη του High Sheriff of Hertfordshire κ. Στέλιου Στεφάνου με την Οικογένεια του.

Καλωσορίζουμε και τον εξάδελφό του Πανίκο Ηροδότου
και τον Πρωτοψάλτη Γρηγόρη Νταραβάνογλου

01. Ανάργυρος, Αργύριος,
Δαμιανός, Κοσμάς
07. Κυριακή
08. Θεόφιλος, Προκόπιος
11. Όλγα, Ευφημία
14. Νικόδημος
17. Μαρίνα
18. Αιμιλιανός
20. Ηλίας
22. Μαρκέλλα, Μαγδαληνή
24. Χριστίνα
25. Άννα
26. Παρασκευή
27. Παντελεήμων
28. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλάντου
29. Καλλίνικος
31. Ιωσήφ

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων
Αγγλίας θα τελέσει στον ναό μας, την
Κυριακή 10η Ιουλίου 2016,
το Εθνικό Μνημόσυνο του Στρατηγού
Ευάγγελου Φλωράκη και των αξιωματικών που έπεσαν μαζί του.


Ε σπερινός Σαββάτου 5.00—6.00 μμ
Θεία Λειτουργία Κυριακής 9.30—12.30
HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am

Ιούλιος 2016 / July 2016
Παρασκευή
Πέμπτη

1/7/16
7/7/16

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων / Cosmas & Damian The Holy Unmercenaries
Κυριακής Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Kyriaki
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος & Όλγας Ισαποστόλου
Great Martyr Euphemia & Olga the Equal-to-the-Apostles

9.30-11.30
9.30-11.30

Δευτέρα

11/7/16

Τετάρτη
Σάββατο
Τρίτη

20/7/16
23/7/16
26/7/16

Ηλιού του Προφήτου / Prophet Elias (Elijah)
Οσίας Πελαγίας της Τηνίας / Venerable Pelagia of Tinos
Η Κοίμησις της Αγίας Άννας / Dormition of St Anna the Mother of the Virgin Mary
Παρασκευής Οσιοπαρθενομάρτυρος / Venerable Virgin Martyr Paraskevi

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Πέμπτη

28/7/16

Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Panteleimon
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου / Irene Chrysovalantou

9.30-11.30

Δευτέρα

1/8/16

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Τις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ
η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις στην Παναγία Μητέρα μας στις 6.00-7.00μμ
The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications
to our All-Holy Mother the Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm

9.30-10.00

Παρασκευή

5/8/16

Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour

6.00-7.00μμ

Σάββατο

6/8/16

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος) /
The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted)

9.30-12.00

9.30-11.30

Αύγουστος 2016 / August 2016

Βολαῖς ἀδελφοὺς
οὐ διέσπων οἱ λίθοι, Ὡς
εἰς ἕν, ἄμφω συμπεπηγότας λίθον.
Πρώτῃ Ἰουλίοιο λίθοισιν
Ἀνάργυροι ἤθλουν.
Την πρώτη του μηνός
Ιουλίου εορτάζουμε ένα
από τα ζεύγη των Αναργύρων Αγίων της Εκκλησίας
μας.
Τα αδέρφια Κοσμάς
και Δαμιανός, οι οποίοι
έζησαν την εποχή που αυτοκράτορας των Ρωμαίων
ήταν ο Καρίνος, ήταν γιατροί στο επάγγελμα και
παρείχαν ιάσεις σε όλους
όσους είχαν ανάγκη, και
για
αντάλλαγμα
δεν
έπαιρναν χρήματα, αλλά το
μόνο πού ζητούσαν ήταν
να πιστεύσουν στον Χ ριστό.
Κάποιοι όμως καλοθελητές διέβαλαν τους αγίους στον αυτοκράτορα και
του είπαν ότι οι θεραπείες
και τα θαύματα που επιτελούσαν τα έκαναν με μαγικές τέχνες.
Τότε οι Άγιοι Ανάργυροι επειδή δεν ήθελαν να
πάνε άλλους αντί αυτών
στον αυτοκράτορα, προσήλθαν μόνοι τους ενώπιον του και ο Καρίνος
προσπάθησε να τους μετα-

πείσει να αρνηθούν τον
Χ ριστό. Εκείνοι όμως όχι
μόνο δεν αρνήθηκαν την
πίστη τους, αλλά κατάφεραν να μεταπείσουν και να
αλλάξουν και τον ίδιο τον
αυτοκράτορα, αφού και ο
ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις.
Συγκεκριμένα, όταν ο
Καρίνος ανέκρινε τους Α-

γίους, μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και
στράφηκε προς την ράχη
του. Αμέσως τότε οι Άγιοι
την θεράπευσαν με την
προσευχή τους στον Χ ριστό. Εξαιτίας αυτού του
θαύματος, πίστευσαν στον
Χ ριστό όσοι βρίσκονταν
εκείνη την στιγμή μπροστά
σ' αυτό πού συνέβη και ο
ίδιος ο Αυτοκράτορας τους

έστειλε πίσω στους συγγενείς τους με μεγάλες τιμές.
Αργότερα όμως, μετά
από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο τον δάσκαλο που τούς είχε μάθει
την ιατρική επιστήμη, γιατί
είχαν αποκτήσει μεγάλη
δόξα και φήμη. Γι' αυτό
τον λόγο τους ανέβασε σε
κάποιο όρος για να μαζέψουν δήθεν κάποια βότανα
και εκεί τους επιτέθηκε με
πέτρες και τους θανάτωσε.
Μέρος της Κάρας του
Αγίου Κοσμά και Αγίου
Δαμιανού βρίσκεται στην
Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Αγίου Όρους. Απότμημα
του Ιερού Λ ειψάνου του
Αγίου Κοσμά και Αγίου
Δαμιανού βρίσκεται στον
ρωμαιοκαθολικό Ναό Αγ.
Αναργύρων Ρώμης.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι
καὶ θαυματουργοί,
ἐπισκέψασθε τὰς
ἀσθενείας ἡμῶν,
δωρεὰν ἐλάβετε,
δωρεὰν δότε ἡμῖν .
Με την ευκαιρία που κλείνουν τα σχολεία αλλά και
του καλοκαιριού ευχόμαστε στους μαθητές και σε
όλους σας καλές διακοπές
και καλή ξεκούραση

Αγία Όλγα η Ισαπόστολος.
Η Αγία αυτή ήταν βασίλισσα
της Ρωσίας και δια του αγίου Βαπτίσματος μετονομάσθηκε Ελένη, το
έτος 957 μ.Χ. Δύσκολα μπορεί να
περιγράψει κανείς τις άοκνες προσπάθειές της για τη Χριστιανική διαφώτιση του Ρώσικου λαού. Έκανε τα
πάντα για να γνωρίσουν οι Ρώσοι
την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού.
Η Αγία αυτή, όταν ήλθε με
την ακολουθία της κάποτε στο Βυζάντιο, έτυχε θερμής υποδοχής για
τους αγώνες της υπέρ του Χριστιανισμού. Πάνω στον αγώνα αυτό,
παρέδωσε την τελευταία της πνοή
την 11η Ιουλίου 969 μ.Χ.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τὸ φέγγος τῆς πίστεως, εἰσδεδεγ- ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
μένη λαμπρῶς, πρὸς γνῶσιν σωτή- Τον μήνα Ιούνιο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
ριον, τὸν σὸν λαὸν ἀσφαλῶς, 1. Του Άλεξάνδρου γιου του Πανίκου Καβαλάρη και της
Natalie-Nazli Alimardani, με αναδόχους τον Ανδρέα
ὠδήγησας ἔνδοξε. Ὅθεν ὡς
Πούρο και την Χριστίνα Κωνσταντίνου.
ἀπαρχὴ σέ, τῷ σῷ ἔθνει ἁγίαν, 2. Του Ανδρέου-Αναστασίου γιου του Θεοδώρου και της
Μυροφόρας Αρτεμίου, με αναδόχους τον Ανδρέα Μιμέλπομεν εὐσέβειας, Ἰσαπόστολε
χαήλ και την Χριστίνα Μιχαήλ.
3. Του Γεωργίου-Αναστασίου γιου του Θεοδώρου και της
Ὄλγα Χριστὸς γὰρ ὃν ἠγάπησας,
Μυροφόρας Αρτεμίου, με ανάδοχο την Άνδρια Ταλιώτη.
4. Της Ιουλιάνας κόρης του Θεοδώρου και της Φλωρεντίἀξίως σὲ ἐδόξασε
ας Κωνσταντίνου, με ανάδοχο τον Νικόλαο Χριστοφή.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, αρχή αγία, αναδέδειξαι, εν τη Ρωσία, προσελθούσα
του Σωτήρος τη χάριτι, και εν αυτή
τον λαόν σου προσήγαγες, ως αληθής βασιλίς και θεόληπτος. Όλγα
ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

BBQ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν τα σουβλάκια που κάναμε με την ευκαιρία της Εορτής των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων. Το σύνολο των χρημάτων ανήλθε στις
£1640. Ευχαριστούμε αυτούς που πρόσφεραν τα κρέατα, τις πίτες, τα λαχανικά
και τα κάρβουνα και επίσης τις κυρίες με το μαχαλεπί.
ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Ιούνιο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Αλέξανδρου Μιχαήλ μετά της Ζωής
Γεωργίου. 2. Του Βαρνάβα Τιριτάνου μετά της Μαρίας Κουμή. 3. Του Ανδρέου Σωτηρίου μετά της Μιχαέλας
Δημητρίου. 4. Του Ανδρέου-Kameron Halil μετά της Ανδριανής Γεωργίου. 5. Του Giuseppe Caruso μετά της
Σταυρούλας Λαζάρου. 6. Του Αλέξανδρου Σπύρου μετά της Έλενας Φίλιου. 7. Του Νικολάου Μήλιου μετά της
Ηλιάνας-Αιμιλίας Δράκου. 8. Του Ιωάννου Στυλλή μετά της Stephanie Sist.
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

5. Της Νικολέτας κόρης του Κύπρου και της Χριστιάνας
Μουσκουντή, με αναδόχους την Δήμητρα Βραχίμη και
την Σταυρούλλα Μενελάου.
6. Της κατηχούμενης Ιωάννας κόρης του Vincent Rigby
και της Norma Floyd που εισήλθε στην Ορθόδοξη
Χριστιανική Πίστη από την Ρωμαιο-Καθολική ομολογία,
με ανάδοχο την Σωτηρούλλα Robinson.
7. Της Μαρίνας-Lisa κόρης του Paul και της Ελένης Jelski, με αναδόχους τον Αλέξανδρο Σαββίδη, την Stephanie Pritchett και τον Christopher Pritchett.
8. Της Σοφίας-Έλενας κόρης του Παναγιώτη και της Λαυρεντίας Γεωργίου, με ανάδοχο την Χριστίνα Γεωργίου.
9. Της Αλεξάνδρα κόρης του Andrew-John Pritchard και
της Χριστίνας-Μαρίας Πελεντρίδη, με ανάδοχο την
Αναστασία Πελεντρίδη.
10.Του κατηχούμενου Ματθαίου γιου του Robert-Edward
Wilkins και της Susan-Diane-Mary Large, με ανάδοχο
τον Άγγελο Beales.
11.Της Μαρίας-Lilia κόρης του Thomas και της Χριστίνας
Oxley, με αναδόχους την Μαρία Κλεάνθους και τον
Αλέξανδρο Κλεάνθους.
12.Του Αλεξίου γιου του Μάριου και της Πολυξένης Παναγή, με αναδόχους τον Ανδρέα Γεωργίου και την Έλενα
Αλεξίου.
13.Της Αιμιλίας κόρης του Ανδρέου και της Εφτοκίας Παπαγεωργίου, με αναδόχους τον Μάριο Φεσία και την
Μιχαέλλα Φεσία.
14.Του Δαυΐδ-Ιωάννη γιου του Παύλου και της Παναγιώτας
McCann, με ανάδοχο την Ασινέττα Παναγή.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούνιο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Ιορδάνη Κυριάκου, Έλλης
Περιστιάνη, Ιακώβου-Ανδρέου Μιχαήλ και Χρήστου
Κωνσταντίνου. Αιωνία τους η μνήμη!

Την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016 ημέρα των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος έδωσε το οφίκιο του Οικονόμου στον Ιερέα της Κοινότητάς μας π. Δημητριανό Μελέκη.
Του ευχόμαστε καλή διακονία και η Χάρις του Θεού να τον κατευθύνει στα βήματα της Ιεροσύνης του.

Those outside the Orthodox Church do not have grounds
to be considered as belonging to the Church if they remain outside of the Orthodox Church, which is the One, Holy, Catholic
and Apostolic Church. St Cyprian the Bishop of Carthage (3 rd
century A.D.) goes on to state “A person cannot have God as
his Father if he does not have the Church as his Mother”.
Already the fact that one part of this broad Christian world outside the Church, namely the whole of Protestantism, denies the
bond with the Heavenly Church (see Hebrews 12:1; Hebrews
12:22-23), that is, the veneration in prayer of the Mother of God
and the saints, and likewise prayer for the departed Christians,
indicates that they themselves have destroyed the bond with the
one Body of Christ which unites in itself the Heavenly (Church
Triumphant – see Hebrews 12:23; Ephesians 5:27) and the
Earthly (Church Militant, ie. still struggling – see Mark 13:13;
Ephesians 6:11-13; Galatians 5:17; 2 Timothy 2:3). Further, it is
a fact that these non-Orthodox confessions have “broken” in one
form or another, directly or indirectly, with the Orthodox
Church, with the Church in its historical form; they themselves
have cut the bond and have “departed” from her. This is what is
called Heresy. If they follow the faith and practices of the One,
Holy, Catholic and Apostolic Church but for some reason are
broken from communion with her, they are considered Schismatic. Roman Catholicism would be considered both Schismatic
(departing directly from the Body of Christ) and Heretical
(teaching a number of false doctrines), and, Baptists would be
considered as Heretical (teaching a number of false doctrines
and having non-apostolic practices). It must be noted that we
are referring here to the organisations, which carry the belief
systems contrary to the original Apostolic Christian Faith – The
Orthodox Christian Faith. A group of 2,000 Protestant Evangelicals in America studied Church history in the 1980s and tried to
reconstruct the hierarchy of the Early Church and its worship.
They soon realised after further study, that this wasn’t enough
and that they had to be organically joined to that Church of the
New Testament. This led them to the Antiochian Orthodox
Christian Church, which accepted them into the Church. Many
of the leaders of this group became priests in the Orthodox
Church.
Christ and His apostles instructed us how to deal with
those who are opposed or sin against God and His Church. It
was also stressed that we should be of one mind with each other
and not to cause divisions. Also, they spoke of the destructiveness of the heretics and that such people will be judged sternly
by God:
“If your brother sins [Note: most translations have
‘against you’ added but the original Greek has ‘E-an de amartisi o adelphos soo’. This shows that it can be any sin including that of heresy instead of just a personal matter between you
and him], go and tell him his fault between you and him alone.
If he hears you, you have gained your brother. But if he will
not hear, take with you one or two more, that by the mouth
of two or three witnesses every word may be established.
And if he refuses to hear them, tell it to the Church. But if
he refuses even to hear the Church, let him be to you like a
heathen and a tax collector. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever
you loose on earth will be loosed in heaven” (Matthew 18:1518).

Christ instructs His twelve disciples about how to deal
with anyone who sins, including the sin of heresy. That person
is given the chance to correct themselves but if they continue
not to listen to the advice of the person correcting them and then
the other witnesses, then finally the Church has to deal with
them. If they don’t hear the members of the Church in Council,
they are cast out of the Church like a heathen and tax collector,
ie. They are excommunicated.
“Enter by the narrow gate; for wide is the gate and
broad is the way that leads to destruction, and there are
many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find
it. Beware of false prophets, who come to you in sheep’s
clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will
know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn
bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears
good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot
bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree
that does not bear good fruit is cut down and thrown into
the fire. Therefore by their fruits you will know them. Not
everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in
heaven. Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have
we not prophesied in Your name, cast out demons in Your
name, and done many wonders in Your name?’ And then I
will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me,
you who practice lawlessness!’” (Matthew 7:13-23).
This is the narrow gate of the One Holy, Catholic and
Apostolic Faith which is the Orthodox Church. The Orthodox
Church has always stressed in her teachings about the narrow
path and living a holy life through prayer, fasting, confession
and giving alms. Many have tried this path but not everybody
succeeded in their endeavour. St Peter in his epistle says, “If
the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly
and the sinner appear?” (1 Peter 4:18; see also Proverbs
11:31). Therefore, those who think that ‘Jesus loves them’ or
they are saved when they accept Jesus Christ as their personal
saviour and don’t struggle in their faith are deluded. Nobody
knows if they are saved until after their death. Even the saints
saw themselves unworthy of God’s mercy and grace when they
would live the Gospel, more than we do, and performed miracles! Therefore, let us struggle to keep the Faith as our Lord
instructed us and not be deluded with the ‘Gospel of Convenience’, which many Protestant Pastors advocate to their flocks.
Those who claim that they perform miracles and prophesy in
Christ’s name and call upon His name are not necessarily saved
either, as this passage underlines, so Evangelicals,
“Charismatics” and Pentecostals who claim that they do these
things need to be extra vigilant!
(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. Δημητριανός Μελέκης

Broxbourne Dental Care

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

Stratos Efstratiou
Chrisoula Nicolopoulos
Unit 1, The Precinct
High Road, Broxbourne
Herts, EN10 7HY
Tel: 01992 478 578

