
 
             

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 

 Νοέμβριος 2016 / November 2016 

Τρίτη                1/11/16 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών 
Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother  

9.30-11.30  

Πέμπτη             3/11/16 Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)     9.30-11.30 

Τρίτη                8/11/16 Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ και Δυνάμεων Ασωμάτων 

Archangels Michael & Gabriel and Heavenly Bodiless Powers     
9.30-11.30 

Τετάρτη            9/11/16 Νεκταρίου Αιγίνης / Nectarios of Aegina     9.30-11.30 

Παρασκευή     11/11/16 Μηνά Μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος και Βικεντίου / Great Martyr Menas, Victor and Vincent    9.30-11.30  

Δευτέρα          14/11/16 Φιλίππου Αποστόλου / Apostle Philip    ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 9.30-11.30  

Τετάρτη          16/11/16 Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού / Matthew the Apostle and Evangelist      9.30-11.30  

Δευτέρα          21/11/16 Εισόδια της Θεοτόκου / Entrance of the Mother of God into the Temple  9.30-12.00  

Παρασκευή     25/11/16 Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος & Πανσόφου και Μερκουρίου  
Great Martyr Catherine and Mercurios  

9.30-11.30  

Σάββατο         26/11/16 Αγίου Στυλιανού / St Stylianos  9.30-11.30  

Τετάρτη          30/11/16 Ανδρέου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου / Apostle Andrew the First-called  9.30-12.00  

  Δεκέμβριος 2016 / December 2016  

Πέμπτη             1/12/16 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service   9.30-10.00  

Πέμπτη  1 προς 2/12/16 ΑΓΡΥΠΝΙΑ Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου / Porphyrios of Kavsokalyvia      8.30μμ-12.30πμ 

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
A KOURDOULOU £200. EFTHIMIA £50. G GEORGIOU £170.   

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρετε γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέ-
ρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον μήνα Οκτώβριο το φαγητό προσέφερε η οικο-
γένεια του Στέλιου και Λύδας Γιάνγκου. 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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

01. Ανάργυρος, Αργύριος, Δαμιανός,  
      Κοσμάς 
05. Επιστήμη, Γαλακτίων 
08. Μιχαήλ, Γαβριήλ, Άγγελος,  
      Ταξιάρχης, Σταμάτιος 
09. Νεκτάριος             10. Αρσένιος 
11. Μηνάς, Βίκτωρας  12. Νείλος 
13. Χρυσόστομος         14. Φίλιππος 
16. Ματθαίος                17. Γεννάδιος 
18. Πλάτων                   21. Μαρία 
22. Φιλήμων 
25. Αικατερίνη, Μερκούριος 
26. Στυλιανός              30. Ανδρέας 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

25th Anniversary Winning  
Raffle Ticket Numbers 

 
1. 1136      2. 2151     3. 1717      
4. 3131      5. 0667     6. 0900 

7. 0984 
8. 1192, 1785, 1616, 0870, 3246 

Additional: 3219, 2830, 1935  
 

www.12apostles.co.uk/raffle-25-years 

Φωτογραφίες από τον Ετήσιο χορό για τα 25 χρόνια της Εκκλησίας  
και από τον διαγωνισμό στο τάβλι 

Ευχαριστούμε θερμά όσους 
πήραν μέρος στον διαγωνι-
σμό στο τάβλι την Παρα-
σκευή 7/10/2016 και ιδιαίτε-
ρα την οικογένεια που έκανε 
τα έξοδα. Τα χρήματα που 
μαζεύτηκαν ανήλθαν στις 
£1125. Συγχαρητήρια στους 
νικητές κ. Γεωργίου και κ. 
Θεοδοσίου 

 

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 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΙ-
ΜΙΟΥ  ΛΕΙΨΑΝΟΥ  ΤΟΥ  

ΑΓΙΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥ -

ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟ-

ΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚ-

ΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 

Μεγάλη ευλογία και 
τιμή αποτέλεσε για την Εκ-
κλησία μας και την Κοινότη-
τα μας γενικότητα η προσέ-
λευση και η υποδοχή του 
Τιμίου Λειψάνου του Αγίου 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου 
από την ιερά Μονή Ξενοφώ-

ντος Αγίου Όρους. 
Το δεξιό χέρι του Α-

γίου Γεωργίου έφτασε στην 
Εκκλησία μας το Σάββατο το 
πρωί 29η Οκτωβρίου 2016 και 
ώρα 9:30.  

Το Ιερό Λείψανο συ-
νόδευσε ο ίδιος ο Γέροντας 

της Μονής Καθηγούμενος κ. 
Αλέξιος μαζί με τους πατέρες 
της Μονής Μωυσή, Ζωσιμά 
και Ιερεμία. 

Ο  Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης μας Αρχιεπί-
σκοπος Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας κ. Γρηγόριος 
έκανε την υποδοχή εκ μέ-
ρους της Κοινότητας.  

Σχεδόν ολόκληρη η 
Κοινότητά μας, αλλά και 
πλήθος κόσμου και πιστών 
της παροικίας μας, αλλά και 
από άλλες Χριστιανικές α-
δελφές εκκλησίες και όχι 
μόνο, κατέκλυσαν τον Ναό 

μας και προσκύνησαν το χέρι 
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου για να λάβουν την 
χάρη και την ευλογία του και 
στην συνέχεια να την μετα-
φέρει ο καθένας στο σπίτι 
του. 

Όλες τις ημέρες υ-
πήρξε αθρόα η συμμετοχή 
των πιστών στις Ιερές Ακο-
λουθίες, αλλά και η καθημε-

ρινή προσέλευση ασταμάτητη 
σχεδόν όλες τις μέρες και 
ώρες που το Ιερό Λείψανο 
βρισκόταν στον Ναό μας. 

Το Ιερό Λείψανο πα-
ρέμεινε στον Ναό μας από το 

Σάββατο το πρωί 29/10/2016 

μέχρι και την Δεύτερα το 
βράδυ 31/10/2016 όπου ο 
Ιερατικώς μας Προϊστάμενος 
παρέδωσε το Ιερό Λείψανο 
στον Καθηγούμενο της Μο-
νής Ξενοφώντος για να το 
μεταφέρει στην συνέχεια Τρί-
τη πρωί 1/11/2016 στην ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρόμου στο 
Essex όπου παρέμεινε όλη 
την ημέρα μέχρι και το από-
γευμα της  Τ ετάρτης 
2/11/2016 οπότε και επέστρε-
ψε στο Μοναστήρι της Ιεράς 
Μονής Ξενοφώντος στο 
Άγιον Όρος. 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oiwGx5uAwlP8OM&tbnid=pwpNA_blIDU92M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.byzmusic.gr%2Fseptembriou%2F08_septemvriou%2F&ei=FMcdUrz0C6qj0QXIxoHoDg&bvm=bv.51156542,d.d2k&ps


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκκλη-

σία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Μαρίας-Χαρίκλειας κόρης του Karl Maple και της 

Ιωάννας Κώστα, με ανάδοχο την Μαρία Holsgrove. 
2. Της Ηλέκτρας-Ευαγγελίας κόρης του Niroshan-Nicholas 

Sritharan και της Στέλλας Μιχαηλίδη, με ανάδοχο την 
Ζωή Γεωργίου. 

3. Της Λουκίας-Rose-Βικτωρίας κόρης του Γεωργίου και 
της Amy Δημητρίου, με αναδόχους τον Κυριάκο Μο-
σφιλιώτη και την Jennifer-Caroline Fuller. 

4. Του Γεωργίου γιου του Σωτηρίου και της Άννας-Layla 
Πουλλούρα, με αναδόχους τον Μάριο Πουλλούρα και 
την Λουκία Πουλλούρα. 

5. Της Ραφαέλλας-Mia κόρης του Κωνσταντίνου Πασπαρή 
και της Άνθιας Χριστοδούλου, με ανάδοχο την Σοφία-
Μαρία Γεωργίου. 

6. Της Εύας-Μαρίας κόρης του Βασιλείου και της Lisa 
Ζορμπά, με αναδόχους τον Παναγιώτη Μπιμπίρη και την 
Σεργία Λυσάνδρου. 

7. Της Ελένης-Γεωργίας κόρης του Χριστοφή Νικολάου και 
της Stacey Collyer, με αναδόχους τον Χριστάκη Φτα-
νού και την Μαρίνα Φτανού. 

8. Του Χαρίλαου-Χρήστου γιου του Ιωάννου και της Γεωρ-
γίας-Εύης Μαρίνου, με αναδόχους τον Χριστάκη Κυριά-
κου και την Ανδρούλλα Κυριάκου. 

9. Της Αριάννας κόρης του Φιλίππου-Γεωργίου και της 
Andrea Κουρρή, με αναδόχους τον Πολύβιο Χριστπο-
φόρου και την Άνδρια Χριστοφόρου. 

10.Του Θωμά γιου του Tyron Sears και της Βικτωρίας 
Ιορδάνου, με αναδόχους την Χριστίνα Ιορδάνου και τον 
Christopher Grint. 

11.Του κατηχούμενου Σαμουήλ, που εισήλθε στην Ορθοδο-
ξία από τον Αγγλικανισμό, γιου του Alan Bonney και 
της Sandra Ferchie, με ανάδοχο την Βαρβάρα Νεοφύ-
του. 

12.Του Λέων-Γρηγορίου γιου του Σαμουήλ Bonney και της 
Ρόζας Χαραλάμπους, με αναδόχους την Κυριακούλα 
Σταύρου και τον Δημήτριο Σταύρου. 

13.Του Μιχαήλ-Σάββα γιου του Σαββάκη και της Sarah 
Αντωνίου, με αναδόχους τον Δημήτριο Αντωνίου και 
την Μαριλένα Silk. 

14.Της Μαρίας-Στυλιανής κόρης του Αλεξάνδρου και της 
Ηλιάνας Νικόλα, με ανάδοχο την Στέλλα Ανδρέου. 

15.Της Ισαβέλλας-Χάρις κόρης του Mark-Edward-Michael 

Roszkowski και της Αναστασίας Αναστασίου, με ανά-
δοχο την Αριάννα Χατζηδάκη. 

16.Του Αλεξάνδρου γιου του Σάββα και της Σοφίας Σάββα, 
με ανάδοχο την Μαρία Κούρτουλου. 

17.Του Λουκά-Μάμα γιου του Αντωνίου και της Νίκης Α-
ντωνίου Αντωνίου, με αναδόχους τον Μάριο-Αντώνιο 
Φιλίππου και την Χρυστάλλα-Έλενα Πέτρου. 

18.Του Γεωργίου-Henry-Σαμουήλ γιου του Jonathan και 
της Άνδριας Graham, με αναδόχους τον Σαμουήλ Ου-
σταγιάννη και την Alison Black. 

 
<— (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 

 

Ο πιστός και θεο-
φιλής λαός μας, 
διψά καθημερινά 
για πνευματική 
αναβάπτιση. Αυτό 
φάνηκε για μία 
ακόμη φοράμε την 
έλευση του Ιερού 
Λειψάνου του Αγί-

ου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 
Ευχαριστούμε θερμά τον σε-

πτό μας Ποιμενάρχη κ. Γρηγόριο διότι 
έκανε όλες τις ενέργειες ώστε να 
έρθει το Ιερό Λείψανο κοντά μας, ι-
διαίτερα τον Καθηγούμενο της Μονής 
κ. Αλέξιο αλλά και την Διοίκηση της 
Μονής και του Αγίου Όρους διότι 
επέτρεψαν την έξοδο του Λειψάνου 
από την Μονή και το Άγιον Όρος, 
αλλά και την έλευση στο Λονδίνο και 
στην Κοινότητά μας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Κη-
δεμόνα κ. Λούη Λοίζου, τον Πρόεδρο 
της Κοινότητας κ. Μιχάλη Πιλινά και 
την Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Κυ-
προύλα Κυπριανίδη για την πολύτιμη 
βοήθεια και συμβολή τους και την 
Helen από το Burgeon για τις υπέρο-
χες ανθοστήλες.   

Εύχομαι δε ο Άγιος Γεώργιος 
του οποίου το χαριτόβρυτο Ιερό Λεί-
ψανο προσκυνήσαμε να φέρνει ευλο-
γία, γαλήνη και αγάπη στις οικογέ-
ν ε ι ε ς 
μ α ς , 

αλλά και 
σ τ ο ν 
καθένα 
προσω-

πικά. 
 

25ΧΡΟΝΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και ο ετήσιος χορός της Κοινότητάς μας, με την ευκαιρία των 25 χρό-
νων από της ιδρύσεως της Κοινότητάς μας. Αρκετή η προσέλευση αλλά και η συγκομιδή των 
χρημάτων αξιόλογη. Ευχαριστούμε πολύ όσους συνέβαλαν με τον οποιονδήποτε τρόπο στην με-
γάλη αυτή επιτυχία της βραδιάς. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια / Continued): 
19. Της Αριάδνης κόρης του Χριστόφορου και της Σαββίνας-Sabrina Χρήστου, με αναδόχους την Αναστασία Νικολάου και τον 
Ανδρέα Νικολάου. 20. Της Αιμιλίας-Rose κόρης του Γεωργίου Ταμβακόπουλου και της Lisa-Ann Whatley, με αναδόχους τον 

Ροβέρτο Σιδέρη και τον Γεώργιο Σιδέρη. Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Οκτώβριο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Χριστοφόρου Σπύρου μετά της 

Δωροθέας Νεάρχου.  2. Του John-Paul Slavin μετά της Μηχαηλίας Χριστοφόρου.  3. Του Χριστοφόρου Φατσέα μετά της 
Ιωάννας Χείλη.  4. Του Αδάμου Smith μετά της Άντριας Μαστρί.  5. Του Βάσου Ιακώβου μετά της Nicola-Jane Richardson.  6. 

Του Χριστοφόρου Σοφιανού μετά της Ευφροσύνης Μαρίνου. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Οκτώβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία της αειμνήστου Ισαβέλλας Γεωργίου. Αιωνία 

της η μνήμη! 

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 15/11-25/12/2016. Παρακαλώ δώστε τα ονόματα  
της Οικογενείας σας, στους Κληρικούς για να μνημονεύονται καθημερινά. 

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 

 Would Roman Catholicism hold that those funda-
mentalist Christians who believe that the Pope of Rome is 
one and the same as Anti-Christ hold the same faith that 
they, as Roman Catholics, hold?  The Church struggles to 
preserve the ‘fullness of Truth.’ As such, there is no room 
for ‘relativism’ in the sense of ‘all Christians being graft-
ed to the same trunk.’ Clearly, there are those whose 
branches have completely fallen from the trunk, who 
have severed any and all connection from historical 
Christianity. Are you aware that there are those who 
literally believe that from the time of the apostles until 
the first stirrings of reformation, the ‘true’ Church simp-
ly did not exist – for some 1400 years! It is patently ridic-
ulous to imply that Orthodox Christianity should 
acknowledge as ‘branches’ those who reject the ‘trunk’ 
from which they supposedly sprout, or who deny that the 
‘trunk’ even exists in the first place. 
 While the Church preserves the ‘fullness of 
Truth,’ it does not imply that everyone else is completely 
and utterly devoid of all truth. As Fr Georges Florovsky 
once said, nothing is 100% wrong. Wherever life exists 
and love is experienced, God’s presence is found, even if 
those who live and love reject His presence. Even if a 
tradition preserves but one percent of truth, it is not to-
tally devoid of truth. But one must not forget that one 
percent of the truth is certainly not ‘the whole truth and 
nothing but the truth.’ And to imply that traditions that 
believe in ‘truths’ that are diametrically opposed to those 
held by the Church in all places and at all times are 
merely expressing the same faith but in different terms or 
from different perspectives is not a principle of Orthodox 
Christianity; it is the hallmark of relativism. 
 There is no ‘relativism’ or ‘varying perspectives’ 
or ‘nuances’ in the truth as revealed by Christ. For ex-
ample, He did not say, ‘This is My Body, but it is equally 
true that this could be My Body, or that this symbolises 
My Body, or that this is My Body if you believe it is but 
not My Body if you don’t.’ He said, ‘This IS My Body.’ 
Not much room for discussion or alternative 
‘expressions’ here, or anywhere else in His words and 
actions.” 
 “Now the works of the flesh are evident, which 
are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idola-
try, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of 
wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, mur-
ders, drunkenness, revelries, and the like; of which I tell 
you beforehand, just as I also told you in time past, that 
those who practice such things will not inherit the king-
dom of God.” (Galatians 5:19-21) 
 St Paul clearly indicates here that those who preach 
heresy “will not inherit the kingdom of God” since they do 
the works of the flesh, in other words, they do what their 
passions desire and not what God teaches us through His 
prophets, Apostles, Church Fathers and other clergy of the 
Church. This topic has been discussed by St Paul on a num-
ber of occasions, so this is evidence that heresy was a fre-
quent problem in the Apostolic Church and wasn’t some-

thing that happened a few centuries later.  
 The phrase ‘the flesh’ is a term used for evil actions, 
the depraved will, the earthly mind, and the slothful and 
careless soul.  St Paul teaches us a bit further on in verse 24, 
since we are Christ’s we must crucify this flesh, that is, mor-
tify our evil deeds.  Instead we must strive for the fruit of the 
Spirit which is love, joy, peace, longsuffering, kindness, 
goodness, faithfulness, meekness and self-control (verse 22-
23). 
 “Beware of dogs, beware of evil workers, beware 
of the mutilation!  For we are the circumcision. Who 
worship God in the Spirit, rejoice, in Christ Jesus, and 
have no confidence in the flesh.” (Philippians 3:2-3) 
 “Let no one cheat you of your reward, taking de-
light in false humility and worship of angels, intruding 
into those things which he has not seen, vainly puffed up 
by his fleshly mind, and not holding fast to the Head, 
from whom all the body, nourished and knit together by 
joints and ligaments, grows with the increase that is from 
God.  Therefore, if you died with Christ from the basic 
principles of the world, why, as though living in the 
world, do you subject yourselves to regulations—’Do not 
touch, do not taste, do not handle,’ which all concern 
things which perish with the using--according to the com-
mandments and doctrines of men?  These things indeed 
have an appearance of wisdom in self-imposed religion, 
false humility, and neglect of the body, but are of no val-
ue against the indulgence of the flesh.” (Colossians 2:18-
23) 
 St Paul is talking above about those people who 
cause divisions with their false humility, false mysticism and 
false asceticism by being ‘puffed up’ by their fleshly mind, 
ie. reducing spiritual matters to worldly views or the basic 
principles of the world.  Man-centred superstitious ritualism 
is deadly.  The true ritual is the Christian Liturgy through the 
members of the Body of Christ in the Eucharist.  Mystical 
experiences are not wrong in themselves but we must beware 
of deception, pride, schism and a mind controlled by pas-
sions and the body.  The Apostles were cleansed from the 
passions through Christ, as have many ascetics, through puri-
fication, illumination and deification. 
 

             (To Be Continued…) 

 
Μπορείτε πλέον από τα 

κινητά σας να κατεβάσε-
τε την εφαρμογή και να 

βλέπετε ζωντανά τις 
Ιερές Ακολουθίες 

HOLY SARANTALITOURGO 15/11-25/12/2016. Please give 
the names of your living and departed members of your fami-

ly to the Priests, to commemorate them daily. 


