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

E PAPAPHOTI £200. GOFFS GREEK SCHOOL £200.
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 Νοέμβριο το φαγητό προσέφερε η οικογένεια του Νικολάου και Χρυσούλας Παπαδοπούλου. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την
Πρόεδρο κα. Κυπρούλλα Κυπριανίδη, ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας & Άγιος Βασίλης

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς μας εφέτος
θα γίνει τις Κυριακές 11/12/2016 & 18/12/2016, και επίσης την
Κυριακή 18/12/2016 ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους
μικρούς μας φίλους. Σας περιμένουμε!!

Ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας του Essex
στην Εκκλησία μας.
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ζαχαρίας από το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Essex θα είναι μαζί μας την Παρασκευή 16η Δεκεμβρίου και ώρα 7μμ για την καθιερωμένη του
Χριστουγεννιάτικη ομιλία με θέμα: «Η Καρδιά μας Φάτνη του
Κυρίου Ιησού». Οι Ιεροψάλτες μας θα ψάλλουν επίκαιρους
Ύμνους και κάλαντα των Χριστουγέννων. Σας περιμένουμε!!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
01. Ναούμ
04. Βαρβάρα
05. Σάββας
06. Νικόλαος
07. Αμβρόσιος
09. Άννα
12. Σπυρίδων
13. Ευστράτιος, Λουκία
15. Ελευθέριος, Ανθή
17. Δανιήλ, Διονύσιος
19. Αγλαΐα
20. Ιγνάτιος
21. Θεμιστοκλής, Ιουλιανή
22. Αναστασία
23. Νήφων
24. Ευγενία
25. Χρήστος, Χρύσα, Χριστίνα
26. Ιωσήφ, Εμμανουήλ
27. Στέφανος
28. Δόμνα

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

Ευχόμαστε σε όλους Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο 2017
MERRY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR 2017


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

Δεκέμβριος 2016 / December 2016
Πέμπτη
1/12/16
Πέμπτη 1 προς 2/12/16

ΑΓΡΥΠΝΙΑ Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου / Porphyrios of Kavsokalyvia

9.30-10.00
8.30μμ-12.30πμ

5/12/16
6/12/16
9/12/16

Σάββα Ηγιασμένου / Savvas the Sanctified
Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας / Nicholas bishop of Myron of Lycia
Σύλληψις Αγίας Άννης / The Conception of St Anne the mother of the Virgin Mary

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Δευτέρα

12/12/16

Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού
Spyridon Bishop of Trimithoundos the Wonderworker

9.30-11.30

Πέμπτη

15/12/16

Ελευθερίου Ιερομάρτυρος και μητρός αυτού Aνθίας
Priest-martyr Eleftherios and his mother Anthia

9.30-11.30

Σάββατο
Τρίτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα

17/12/16
Διονυσίου Ζακύνθου / Dionysios of Zakynthos
20/12/16
Ιγνατίου Θεοφόρου / Ignatios of Antioch the God-bearer
22/12/16
Αναστασίας Φαρμακολυτρίας / Anastasia the deliverer from Potions
23/12/16
Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων / Royal Hours of Nativity of Christ
24/12/16 Ευγενίας Οσιομάρτυρος και Φιλίππου του πατρός αυτής / Venerable Eugenia & Philip her father
24/12/16
Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων / Great Vespers of Nativity of Christ
25/12/16
Η Γέννησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / The Birth of our Lord Jesus Christ
26/12/16
Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου & Ιωσήφ του Μνήστορος
Synaxis of the Most Holy Mother of God & Joseph the Betrothed

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
5.00-6.00μμ
9.30-12.30
9.30-12.00

Τρίτη

27/12/16

9.30-11.30

Δευτέρα
Τρίτη
Παρασκευή

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service

Στεφάνου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου / Stephen the first-martyr and archdeacon

Ιανουάριος 2017 / January 2017
Κυριακή

1/1/17

Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil
the Great

9.30-12.30

Αγαπητοί μου αδελφοί
με ολόθερμές ευχές για Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον
Καινούργιο χρόνο 2017 σας
χαιρετώ με κομμάτια από την
Ομιλία του Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου στο Γενέθλιο τού Κυρίου μας.
Μυστήριο παράξενο καὶ
παράδοξο ἀντικρύζω. Βοσκῶν
φωνὲς φτάνουν στ’ αὐτιά μου.
Δὲν παίζουν σήμερα μὲ τὶς
φλογέρες τοὺς κάποιον τυχαῖο σκοπό. Τὰ χείλη τοὺς
ψάλλουν ὕμνο οὐράνιο.
Οἱ ἄγγελοι ὑμνολογοῦν, οἱ
ἀρχάγγελοι ἀνυμνοῦν, ψάλλουν τὰ Χερουβεὶμ καὶ δοξολογοῦν τὰ Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν ὅλοι, βλέποντας τὸ
Θεὸ στὴ γῆ καὶ τὸν ἄνθρωπο
στοὺς οὐρανούς.
Σήμερα ἡ Βηθλεὲμ μιμήθηκε τὸν οὐρανό: Ἀντὶ γι’
ἀστέρια, δέχτηκε τοὺς
ἀγγέλους· ἀντὶ γιὰ ἥλιο, δέχτηκε τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Καὶ μὴ ζητᾶς νὰ μάθεις τὸ πῶς. Γιατί ὅπου θέλει
ὁ Θεός, ἀνατρέπονται οἱ φυσικοὶ νόμοι.
Ἐκεῖνος λοιπὸν τὸ θέλησε. Καὶ τὸ ἔκανε. Κατέβηκε στὴ γῆ κι ἔσωσε τὸν
ἄνθρωπο. Ὅλα συνεργάστηκαν μαζί Του γι’ αὐτὸν τὸ

σκοπό.
Σ ή με ρα γε ν ν ιέ ται
Αὐτὸς ποὺ ὑπάρχει αἰώνια,
καὶ γίνεται αὐτὸ ποὺ ποτὲ
δὲν ὑπῆρξε. Εἶναι Θεὸς καὶ
γίνεται ἄνθρωπος! Γίνεται
ἄνθρωπος καὶ πάλι Θεὸς μένει!
Ἀφοῦ λοιπὸν ὅλοι
σκιρτοῦν ἀπὸ χαρά, θέλω κι
ἐγὼ νὰ σκιρτήσω, θέλω νὰ
χορέψω, θέλω νὰ πανηγυρίσω. Δίχως κιθάρα, δίχως

αὐλό, δίχως λαμπάδες
ἀναμμένες στὰ χέρια μου.
Πανηγυρίζω κρατώντας,
ἀντὶ γι’ αὐτά, τὰ σπάργανα
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ εἶναι ἡ
ἐλπίδα μου, αὐτὰ ἡ ζωή μου,
αὐτὰ ἡ σωτηρία μου, αὐτὰ ὁ
αὐλός μου, αὐτὰ ἡ κιθάρα
μου. Γι’ αὐτὸ τὰ ‘χω μαζί μου:
Γιὰ νὰ πάρω ἀπὸ τὴ
δύναμή τους δύναμη, γιὰ νὰ
φωνάξω μαζὶ μὲ τοὺς
ἀγγέλους, «δόξα στὸν ὕψιστο
Θεό», καὶ μὲ τοὺς ποιμένες,
«καὶ εἰρήνη στὴ γῆ, εὐλογία

στοὺς
2:14).

ἀνθρώπους»

(Λούκ.

Καὶ ξέρετε γιατί; Γιατί
Ἐκεῖνος ποὺ προαιώνια γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα
ἀνεξήγητα, γεννιέται σήμερα
ἀπὸ παρθένα ὑπερφυσικά. Τὸ
πώς, τὸ γνωρίζει ἡ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
Ἐλᾶτε λοιπὸν νὰ γιορτάσουμε! Ἐλᾶτε νὰ πανηγυρίσουμε!
Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος
τῆς γιορτῆς -ὅσο παράξενος
εἶναι κι ὁ λόγος τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερα λύθηκαν τὰ
μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε.
Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν.
Ὁ θάνατος καταργήθηκε.
Ὁ παράδεισος ἀνοίχτηκε.
Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε.
Ἡ ἁμαρτία διώχτηκε.
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.
Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε.
Τὸ κήρυγμα τῆς εὐσέβειας
ξεχύθηκε καὶ διαδόθηκε παντοῦ.
Ἡ βασιλ ε ία τῶν
οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στὴ
γῆ. Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν
μὲ τοὺς ἀνθρώπους.
Ὅλα ἔγιναν ἕνα. Γιατί;
Γιατί κατέβηκε ὁ Θεὸς στὴ
γῆ κι ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε
στοὺς οὐρανούς.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗΣ
Ένας νέος από αρχοντική οικογένεια
αφήνει τα εγκόσμια και πηγαίνει στο
μοναστήρι. Αυτό βέβαια δεν είναι συνηθισμένο και φυσικό, όχι μόνο σήμερα,
αλλά και σε κάθε καιρό. Το φυσικό και
συνηθισμένο είναι μια καλή κοινωνική
αποκατάσταση, να ακολουθήσει το παιδί
το έργο του πατέρα και να συνεχίσει
την οικογενειακή παράδοση. Αλλ’ όμως
βρίσκονται νέοι, κι ας διαμαρτύρονται
κι ας αντιδρούν οι γονείς τους, που
βγαίνουν από τη συνήθεια και ξεπερνάνε τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι, καθώς
λέγει ο Ιησούς Χριστός, «οι δυνάμενοι
χωρείν». Ποτέ βέβαια με τη δική τους
μόνο θέληση και δύναμη, αλλά πάντα
οπλισμένοι και δυνατοί με τη θεία χά-

ρη. Θαυμαστός λοιπόν και μακαριστός
είναι κι ο άγιος Διονύσιος, που αναφάνηκε στα νεότερα χρόνια αστέρας φαεινότατος, μαζί με πολλούς άλλους
μάρτυρες και οσίους, μετά την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν οικονομία της Θείας Πρόνοιας να στηριχθεί
στη δοκιμασία του το αιχμάλωτο γένος
των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο άγιος
Διονύσιος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο
στα 1547 από γονείς που ξεχώριζαν
στο νησί για τη λαμπρή τους κοινωνική
θέση και την οικονομική τους κατάσταση. Ο άγιος του Θεού σε νεαρή ηλικία
τα άφησε όλα, και κοινωνική θέση και
πλούτο, κι έφυγε στο μοναστήρι της
Παναγίας της Παντοχαράς, που είναι
στα Στροφάδια, δύο μικρά αμπελοφυτεμένα νησιά, που βρίσκονται στο Ιόνιο
πέλαγος στα νότια της Ζακύνθου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ELECTIONS

Οι εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Βοηθητικής Αδελφότητας θα γίνουν την Κυριακή
8η Ιανουαρίου 2017 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία.
The committee elections will take place on Sunday 8th January
2017 immediately after the church service.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Nicole-Marie-Σταυρούλας κόρης του Γεωργίου
Καζαμία και της Νίκκης Κατσίρη, αναδόχους την Φλωρεντία Ηλία και τον Μιχάλη Γεωργίου.
2. Του Ματθαίου γιου του Παναγιώτη Χριστοδούλου και
της Alexandra-Valentina Toma, με αναδόχους τον
Catalin Patru και την Angelica Patru.
3. Της Ραφαέλας κόρης του Σταύρου και της Αιμιλίας
Χαραλάμπους, με αναδόχους τον Παύλο Παγώνη, τον
Παναγιώτη Ιορδάνου και την Clare Jordanou.
4. Του Αδάμου γιου του Λεύκου Κάζνα και της Άνθιας
Μαλιαλή, με αναδόχους τον Χριστόφορο Θεοκλίτου και
την Άνδρια Θεοκλίτου.
5. Της Σοφίας-Γεωργίας κόρης του Μάρκου και της Μαριάννας Μάρκου, με ανάδοχο τον Ηλία Γεωργίου.
6. Της Ευαγγελίας κόρης του Χρήστου και της Άνθιας
(Samantha) Σίμου, με αναδόχους την Έλενα-Στεφανία
Σίμου και την Φίλιππα-Λουΐζα Σίμου.
7. Της Λουκίας κόρης του Giuseppe και της Σταυρούλλας
Caruso, με αναδόχους την Έλενα Λαζάρου και τον
Νικόλαο-Δημήτριο Ζορμπίδη.
8. Της Αλεξάνδρας-Darcey κόρης του Matthew-Michael
Bennett και της Νασούλας-Eileen Αλεξάνδρου, με ανάδοχο τον Αλέξανδρο-Νικόλαο Αλεξάνδρου.
9. Του Ματθαίου-Λεωνίδα-Νικολάου γιου του Λεωνίδα και
της Beatriz-Isabel Oxby, με ανάδοχο την Ελισάβετ
Oxby.
10.Της Ελένης κόρης του Χρήστου και της Αλεξίας Παπαλεξανδράκου, με αναδόχους την Ιωάννα Μιχαήλ και τον
Μελέτιο Μιχαήλ.
11.Του Αλέξανδρου-Πέτρου γιου του Στυλιανού Χιώτη και
της Tilly-Elizabeth Watts, με αναδόχους τον Βασίλειο
Νίκου και τον Thomas-George Watts.
12.Του Λένη-Ανδρέου γιου του Ανδρέου Κατσαντώνη και
της Amii Hawkins, με αναδόχους την Χριστίνα-Νικόλ
Συνεσίου και τον Μιχαήλ Συνεσίου.
13.Του Ιωάννη-Παύλου γιου του Παύλου και της Στέφανης
Αριστείδου, με αναδόχους την Έλενα Σπύρου και τον
Αλέξανδρο Σπύρου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Οκτώβριο έγινε στην Εκ-

Φωτογραφίες από την Αγρυπνία μας που κάναμε
προς τιμήν της Παναγίας
Γερόντισσας και του Αγίου
Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
Πέμπτη 1η προς Παρασκευή 2α Δεκεμβρίου 2016

κλησία μας ο Γάμος: 7. Του Κυριάκου Χαραλάμπους
(Κυριάκου) μετά της Hollie-Ειρήνης Brewer.

Τον μήνα Νοέμβριο έγινε στην Εκκλησία μας
ο Γάμος: 1. Του Erich Shah μετά της Έλλης Snadden.
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Νοέμβριο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία των αειμνήστων Ανδρούλλας Saunders,
Μαρίας-Δέσποινας Σαμίου, Ευγενίου Πουλάκα και
Πλάτων Γεωργίου. Αιωνία τους η μνήμη!

Purification is the purification from passions and
the body, which the Disciples of Christ went through with
Christ’s instructions during His life:
“Blessed are the pure in heart, for they shall
see God.” (Matthew 5:8)
“So God, who knows the heart, acknowledged
them by giving them the Holy Spirit, just as He did to
us, and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith.” (Acts 15:8-9)
“Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in
spirit, in faith, in purity.” (1 Timothy 4:12)
“Do not lay hands on anyone hastily, nor share
in other people’s sins; keep yourself pure.” (1 Timothy
5:22)
“Since you have purified your souls in obeying
the truth through the Spirit in sincere love of the
brethren, love one another fervently with a pure
heart” (1 Peter 1:22)
“Draw near to God and He will draw near to
you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your
hearts, you double-minded.” (James 4:8)
“Beloved, now we are children of God; and it
has not yet been revealed what we shall be, but we
know that when He is revealed, we shall be like Him,
for we shall see Him as He is. And everyone who has
this hope in Him purifies himself, just as He is
pure.” (1 John 3:2-3)
Illumination/Enlightenment is the next stage after
purification where the Holy Spirit illumines the person
through Holy Baptism where they are sealed with the
Holy Spirit:
“Therefore we were buried with Him through
baptism into death, that just as Christ was raised from
the dead by the glory of the Father, even so we also
should walk in newness of life.” (Romans 6:4 – puts in
context Hebrews 6:4-6 where it mentions those falling
away from the enlightenment received at Baptism are not
renewed to repentance because Baptism is a participation
in Christ’s death and resurrection that happened once, just
like Baptism)
“Therefore He says: ‘Awake, you who sleep,
arise from the dead, and Christ will give you
light.’” (Ephesians 5:14 – this death is the death of the
old man before Baptism and the rising from the dead is
our enlightenment after receiving Baptism)
“For it is impossible for those who were once
enlightened, and have tasted the heavenly gift, and
have become partakers of the Holy Spirit, and have
tasted the good word of God and the powers of the age
to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the
Son of God, and put Him to an open shame.” (Hebrews

6:4-6 – ‘enlightened’ refers to the reception of the Holy
Spirit at Holy Baptism)
“But recall the former days in which, after you
were illuminated, you endured a great struggle with
sufferings.” (Hebrews 10:32 – ‘illuminated’ refers to
Holy Baptism where you are born of water and the Spirit.
Also, note that after Baptism we must struggle greatly
with sufferings to remain illuminated in Christ. Baptism
is just the beginning to equip us in that struggle, which is
the same as what ascetics practice)
Deification is where the person becomes a partaker
of the Divine Nature, which is referred to as ‘theosis’ in
Greek and become true children of God:
“I said, ‘You are gods, and all of you are children of the Most High.’” (Psalm 82:6)
“Therefore you shall be perfect, just as your
Father in heaven is perfect.” (Matthew 5:48)
“Jesus answered them, ‘Is it not written in your
law, ‘I said, ‘You are gods’?’” (John 10:34, see also
Psalm 82:6 above)
“as His divine power has given to us all things
that pertain to life and godliness, through the
knowledge of Him who called us by glory and virtue,
by which have been given to us exceedingly great and
precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.” (2 Peter 1:3-4)
“Beloved, now we are children of God; and it
has not yet been revealed what we shall be, but we
know that when He is revealed, we shall be like Him,
for we shall see Him as He is.” (1 John 3:2. Note: This
excerpt refers to what we shall be like, when Christ comes
in the fullness of His glory at the Second Coming. This
process is called deification where we become ‘partakers
of the divine nature’ - 2 Peter 1:4. We are ‘transformed
into the same image, from glory to glory’ - 2 Corinthians 3:18)
(To Be Continued…)

HAPPY CHRISTMAS &
A HAPPY NEW YEAR
2017!

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

