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

N CONSTANTINOU £120. A KARPASITI £50. S PAPADOPOULOU £50
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 Δεκέμβριο το φαγητό έγινε στο Highland
Restaurant και ήταν μία προσφορά από τες Κυρίες Κυπρούλλα Κυπριανίδη, Λύδια Γιάνγκου, Έλενα Journet και Δώρας
Docousso. 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

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς μας εφέτος έγινε τις Κυριακές 11
& 18-12-2016. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τις πωλήσεις ανήλθαν στις
£2000. Συγχαρητήρια στις Κυρίες για τις υπέροχες ετοιμασίες και προσφορές τους.

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια της Πλάκας με τους δωρητές για την στέγη της Εκκλησίας από
τον Κηδεμόνα κ. Λούη Λοΐζου, τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Πιλινά και τον Ηλία Χρυσοστόμου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
01. Βασίλειος
06. Θεοφάνης, Φωτεινή, Ιορδάνης,
Φώτιος, Ουρανία
07. Ιωάννης, Πρόδρομος
11. Θεοδόσιος
12. Τατιανή
17. Αντώνιος
18. Αθανάσιος, Κύριλλος
20. Ευθύμιος
21. Αγνή, Μάξιμος, Νεόφυτος
22. Τιμόθεος, Αναστάσιος
23. Αγαθάγγελος
24. Ξένη
25. Γρηγόριος
26. Ξενοφών
27. Χρυσόστομος
28. Παλλάδιος
31. Ευδοξία

ΧρόνιαΠολλάστους εορτάζοντες!!


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

Ιανουάριος 2017 / January 2017
Κυριακή
Πέμπτη

1/1/17
5/1/17

Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil
Μεγάλες Ώρες, Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
και Μέγας Αγιασμός
Great Hours, Great Vespers of Holy Theophany and Divine Liturgy of Basil the Great and Great
Blessing of Water

9.30-12.30
9.30-1.00

Παρασκευή
Σάββατο
Τρίτη

6/1/17
7/1/17
17/1/17

Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασμός / Holy Theophany and Great Blessing of Water
Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου & Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου πατριάρχου Αλεξανδρείας /
St Antony the Great & St Athanasios the Great the patriarch of Alexandria

9.30-1.00
9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή

20/1/17

Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μάρκου του Ευγενικού Επισκόπου Εφέσου
& Ευθυμίου του Μεγάλου
St Makarios the Egyptian and Mark Evgenikos the bishop of Ephesus & Efthymios the Great

9.30-11.30

Σάββατο
Πέμπτη

21/1/17
26/1/17

Μαξίμου του Ομολογητού / Maximos the Confessor
Ξενοφώντος οσίου και της συνοδείας αυτού & Ανακομιδή Λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόμου / Venerable Xenophon and those with him & Translation of the Relics of John Chrysostom

9.30-11.30
9.30-11.30

Δευτέρα

30/1/17

Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου
και Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τhe Three Great Hierarchs (St Basil the Great, St John Chrysostom & St Gregory the Theologian)

9.30-11.30

Φεβρουάριος 2017 / February 2017
Τετάρτη
Πέμπτη
Κυριακή

1/2/17
2/2/17
5/2/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) / BEGINNING OF TRIODION LEADING
TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)

9.30-10.00
9.30-12.00
9.30-12.30

...Όπως μεταβάλλει το λάδι του
Ευχελαίου, και γίνεται θεραπευτικό
μέσο στους μετά πίστεως χρισμένους, έτσι αγαπητέ Θεοφύλακτε,
μεταβάλλεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και η φύση των υδάτων. Ο μοναχός Θεοφύλακτος για
δεύτερη φoρά ρώτησε τον Γέροντά
του: “Πάτερ και το νερό της Θαλάσσης αγιάζεται κι αυτό”; “Ναι,
αδελφέ, άκουσε και γι΄ αυτό: Όταν
ο πρωτάγγελος Εωσφόρος από την
υπερηφάνεια του ξέπεσε από τους
ουρανούς και βρέθηκε σαν αστραπή στα κατώτερα μέρη, στα κατάβαθα της γης, εκεί που βρίσκονται
τα τάρταρα του Άδη, παρέσυρε με
την πτώση του το ένα τρίτο των
αγγέλων και έγιναν κι αυτοί, όπως
και ο αρχηγός τους δαίμονες. Πέφτοντας αυτοί, οι πρώην άγγελοι,
από τους ουρανούς προς την γη
και επειδή εξακολουθούσαν να
πέφτουν συνέχεια κι άλλοι άγγελοι,
τότε στάθηκε στην πύλη του ουρανού ο μέγας Αρχάγγελος Μιχαήλ
με πύρινη ρομφαία και φώναξε
προς
όλους
τους
αγγέλους:
“Στώμεν καλώς, στώμεν μετά
φόβου”! Κι έτσι συνήλθαν οι
άγγελοι και σταμάτησαν να πέφτουν. Εκείνοι όμως που είχαν ήδη
πέσει, με το πρόσταγμα αυτό του
Αρχιστρατήγου Μιχαήλ σταμάτησαν εκεί που βρέθηκαν. Άλλοι στον
αέρα κι έγιναν τα εναέρια Τελώνια,
άλλοι στη γη κι έγιναν οι πειρασμοί και εξουσιαστές της γης, κι
άλλοι στα ύδατα των ποταμών της
γης και της θαλάσσης, όπου πειράζουν, δοκιμάζουν και πνίγουν τους
διερχόμενους, επειδή κατά τον
λόγο του Κυρίου: “απ΄ αρχής ο
διάβολος ανθρωποκτόνος εστί” (Ιωανν. 8, 44). Όταν όμως

ήλθε το πλήρωμα του χρόνου... και
ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε
άνθρωπος.. κατήργησε τη δύναμη
και την εξουσία του σατανά που
είχε, πριν σαρκωθεί ο Δεσπότης
Χ ριστός, επάνω στους ανθρώπους,
τα ζώα, και τα στοιχεία της φύσεως. Και έτσι ο αέρας, και η γη αγιάστηκαν από την παρουσία του
Δεσπότου Χ ριστού, του Θεού ημών... Πάτερ Θεοφύλακτε εάν θέλεις να δοκιμάσεις την αλήθεια
όλων αυτών που σου είπα, πήγαινε
κάτω στην θάλασσα σήμερα (ημέρα
των Θεοφανείων) να ιδείς πως το
νερό είναι γλυκό και πίνεται. Ο
απλός κι αγαθός μοναχός Θεοφύλακτος, παρ΄ όλο τον κόπο της
αγρυπνίας, μόλις το άκουσε, πήρε

ένα μικρό δοχείο και πήγε αμέσως
στη θάλασσα, η οποία απέχει από
τη Σκήτη αυτή περισσότερο από
μία ώρα πεζοπορίας, έσκυψε με
ταπείνωση και τυφλή υπακοή, πήρε
νερό από τη θάλασσα, ήπιε και
διαπίστωσε μετά θαυμασμού πως
το νερό ήταν γλυκό και πινόταν με
ευχαρίστηση. Γέμισε το δοχείο του
και γύρισε στον Γέροντά του στον
οποίον έδωκε να πιεί κι αυτός δόξασαν “τον θαυμαστόν εν τοις
έργοις και τοις αγίοις αυτού Θεόν” (Ψαλμ. Ξζ΄ , 36) .... Ο υποτακτικός του Θεοφύλακτος συνέχιζε να
παίρνει κάθε χρόνο κατά την ημέ-

ρα των Θεοφανείων νερό από τη
θάλασσα και κάθε φορά επαναλαμβάνονταν το ίδιο θαύμα, το νερό
ήταν γλυκό και πόσιμο. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του γέροντά
του, μετά την αγρυπνία των Θεοφανείων, όταν βγήκαν οι πατέρες από
το “Κυριακό”, βλέπουν τον αδελφό
Θεοφύλακτο να πηγαίνει πιο κάτω
από την καλύβη που έμενε.
Παραξενεύτηκαν και τον ρώτησαν :
“Για
που
πηγαίνεις
πάτερ
Θεοφύλακτε; Δεν θα πας να
ξεκουραστείς στο σπίτι σου”; Ο
πατήρ
Θεοφύλακτος
τους
φανέρωσε το μέχρι τότε άγνωστο
σε αυτούς θαύμα, πως δηλαδή την
ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού το
νερό της θαλάσσης γίνεται γλυκό
και πίνεται. Οι άλλοι πατέρες, επειδή γνώριζαν πως ο αδελφός αυτός
ήταν απλός και άκακος, δεν πίστεψαν στα λόγια του και τον ειρωνεύτηκαν: “Άϊντε, καημένε, να ξεκουραστείς και πας μετά να μας φέρεις
κι εμάς να πιούμε...... θάλασσα”! Ο
π. Θεοφύλακτος δεν έδωσε καμία
σημασία στα λόγια τους, πήγε στη
θάλασσα, ήπιε, γέμισε και το δοχείο του και το πήγε να πιούν και
οι άλλοι πατέρες. Εκείνοι με δυσπιστία και ειρωνείες το δοκίμασαν,
αλλά το μέχρι εκείνη τη στιγμή
γλυκό νερό, έγινε αλμυρότερο και
πολύ πικρότερο από το νερό της
θάλασσας, εξαιτίας της απιστίας
τους.
Τότε
ο
αδελφός
Θεοφύλακτος τους φανέρωσε πως
επί τριάντα και πλέον χρόνια
ζούσαν με τον Γέροντά του το ίδιο
θαύμα, που όμως από την ημέρα
εκείνη και μετά, για την απιστία
τους, σταμάτησε!
ΠΗΓΗ : ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ Α ΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛ Ι ΤΗΣ
ΠΑ ΝΑ ΓΙΑ Σ, εκδ. Α ΘΩΣ, Α θήνα 2010, σ. 199 κ.ε.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εξέχουσα μορφή της Χριστιανικής Εκκλησίας, που διακρίθηκε για τους μακροχρόνιους
και σκληρούς αγώνες του υπέρ της ορθής πίστης και εναντίον της αίρεσης του Αρειανισμού.
Γι’ αυτό τον λόγο ονομάσθηκε από την Εκκλησία
Μέγας. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο
στις 18 Ιανουαρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία
και στις 2 Μαΐου από τους Ρωμαίο Καθολικούς.
Την ημέρα αυτή η Ορθοδοξία τιμά την ανακομιδή των λειψάνων του.
Ο Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ.
στην Αλεξάνδρεια από γονείς Χριστιανούς. Υπάρχει ένας θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο,
όταν ήταν ακόμα παιδί, βάφτιζε στην ακρογιαλιά
παιδιά ειδωλολατρών, τηρώντας τους ιερούς
κανόνες. Ο τοπικός Επίσκοπος Αλέξανδρος,
γεμάτος θαυμασμός γι' αυτό το αυθόρμητο
έργο του νεαρού παιδιού, λέγεται ότι αναγνώρισε ως έγκυρες όλες της βαπτίσεις του. Στη
συνέχεια τον πήρε υπό την προστασία του και

ανέλαβε τις σπουδές και τη γενική μόρφωσή
του. Με τον καιρό, ο Αθανάσιος έγινε γραμματέας του Επισκόπου και σε ηλικία 24 ετών χειροτονήθηκε διάκονος.
Όταν άρχισε τη θρησκευτική του δράση,
η Αλεξάνδρεια ήταν ανάστατη από τη διδασκαλία
του τοπικού πρεσβυτέρου Άρειου, που δίδασκε
ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, αλλά κτίσμα του
Θεού. Γι’ αυτό το λόγο, ο Μέγας Κωνσταντίνος
συγκάλεσε το 325 μ.Χ. την Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί δόθηκε η
μεγάλη μάχη της Ορθοδοξίας, με πρωταγωνιστή
τον Αθανάσιο. Η ρητορική του δεινότητα και η
απροσδόκητη μαχητικότητά του προκάλεσε τον
θαυμασμό εχθρών και φίλων, με αποτέλεσμα η
φήμη του να εξαπλωθεί σε Ανατολή και Δύση.
Ο Αθανάσιος έγινε το σύμβολο για
τους Ορθοδόξους στον αγώνα τους κατά κακοδοξιών του Αρείου και σύμφωνα με τη διδασκαλία του συντάχθηκαν τα πρώτα επτά άρθρα
του «Συμβόλου της Πίστεως» («Πιστεύω…»).

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 Δεκέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Γεωργίου-Ethan γιου του Πάτροκλου Δουλουμπάκα
και της Rowena Kelly, με αναδόχους την Γαβριέλλα
Ιωάννου και την Σοφία-Ανδρούλα Ιωάννου.
2. Του Ραφαήλ γιου του Μιχαήλ Μιχαήλ και της Άνθιας
Γρηγορίου, με αναδόχους την Ελένη Ταματτίρη και τον
Παύλο Ταματτίρη.
3. Του κατηχούμενου Αλέξανδρου-Spencer-Charles γιου
του Arthur-Edward Davies και της Julia-Christine
Keane, με ανάδοχο τον Χρήστο Πατεράκη.
4. Της Δήμητρας-Μαρίας κόρης του Γεωργίου και της
Χριστιάνας Γιάννη, με αναδόχους την Μελίνα Γιάννη και
τον Νικόλαο Ηλία.
5. Του Ευάγγελου-Μάριου-Bruce-Lee γιου του Γεωργίου
και της Παναγιώτας Νεοκλέους, με ανάδοχο την Αικατερίνη Νεοφύτου-Πετρίδη.
6. Της Ευγενίας κόρης του Θεοφάνης και της ΧριστίναςΕλένης Μεζίνη, με αναδόχους τον Δημήτριο Φασιά και
την Καλλιόπη-Μαρία Μπελογιάννη.
7. Της Μελιάννας κόρης του Μάριου και της Ναταλίας
Στρατή, με αναδόχους την Σουζάννα Ζεμενίδη και την
Σοφία Ζεμενίδη.
8. Του Θωμά-Ανδρέα γιου του Michael White και της
Χριστίνας Πιττόρτου, με αναδόχους τον Λούη Πιττόρτου και την Alexandra Pittortou.
9. Της Εμμανουέλας-Λουΐζας-Ελένης κόρης του Stephen
Austin και της Χριστίνας Πιττόρτου, με αναδόχους την
Μαρίας Doyle και τον Μιχαήλ-Αδριανού Doyle.
10.Του Λεωνίδα γιου του Αντωνίου και της Μαριάννας
Χριστοφόρου, με αναδόχους την Παρασκευή Miller και
τον Στεφάνου Κακκούρη.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Δεκέμβριο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Ανδρέα Στυλιανού μετά
της Ελένης Κτωρή. 2. Του James-Richard Hughes μετά
της Μαρίας-Μαργαρίτας Παυλίδη. 3. Του Αντωνίου Κωνσταντίνου μετά της Ευαγγελίας Σαράντη.

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε και
εφέτος την Κυριακή 18/12/2016
δώρα στους μικρούς μας φίλους
της Εκκλησίας μας. Τα δώρα
πρόσφεραν και ετοίμασαν οι
Κυρίες της Αδελφότητας.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Έχουν βγει οι λίστες για να συμπληρώσετε τα ονόματα σας,
για εκείνους που θα θέλουν οι
Κληρικοί μας να σας επισκεφτούν και να ευλογήσουν τα
σπίτια σας, με τον Μεγάλο
Αγιασμό των Θεοφανίων.

The ascetic practices are the most perfect and are
taught by God. Those practices are prayer (see Matthew
6:5-15), fasting (see Matthew 6:16-18) and almsgiving
(see Matthew 6:1-4) even though there are also enemies
who lie along that path with a false spirituality which is
pride. The word ascetic comes from the Greek word
‘askisis’ which means exercise. Monks are spiritual exercisers, as we see from St Paul’s teachings who sees us as
athletes who when we finish the race successfully are
crowned with the ‘imperishable crown’ as a sign of our
victory. St Paul speaks of true asceticism in:
“Do you not know that those who run in a race
all run, but one receives the prize? Run in such a way
that you may obtain it. And everyone who competes
for the prize is temperate in all things. Now they do it
to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty.
Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I
have preached to others, I myself should become disqualified.” (1 Corinthians 9:24-27)
“But reject profane and old wives’ fables, and
exercise yourself toward godliness. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all
things, having promise of the life that now is and of
that which is to come.” (1 Timothy 4:7-8)
“Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many
witnesses.” (1 Timothy 6:12)
“You therefore must endure hardship as a good
soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare
entangles himself with the affairs of this life, that he
may please him who enlisted him as a soldier. And also
if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hardworking farmer must be first to partake of the
crops.” (2 Timothy 2:3-6)
“Remember your leaders, those who spoke to
you the word of God, considering the outcome of their
lives, imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday today and to the ages. Do not be led away by
diverse and strange doctrines” (Hebrews 13:7-9)
The one Church of Christ is the Orthodox Church,
which has kept the doctrines and practices of the Ancient
Church of Christ from the beginning till today through the
teachings of the clergy, ie. “Leaders” mentioned by St
Paul to be remembered by Christians, entrusted by Christ
and His Apostles to continue their ministry, because
Christ does not change. The “strange doctrines” St Paul
warns us about are those not coming from the One, Holy,
Catholic and Apostolic Church entrusted with the true
Faith of Christ that does not change to suit what is

“fashionable” to believe.
“The coming of the lawless one is according to
the working of Satan, with all power, signs, and lying
wonders, and with all unrighteous deception among
those who perish, because they did not receive the love
of the truth, that they might be saved. And for this
reason God will send them strong delusion that they
should believe the lie, that they all may be condemned
who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.” (2 Thessalonians 2:9-12)
The lawless one is the Anti-Christ who will persecute the Church and deceive the rest of the world including many Christians with many miracles. This shows us
that the devil will empower the Anti-Christ to mimic the
power of the Holy Spirit making people think he is doing
this by the power of God. The ‘strong delusion’ is where
he will make many to think that he is doing these miracles
and signs by the power of God. Many will fall away from
the true Faith because of his actions thinking him as a
Christ figure (see Matthew 24:23-24; 2 Thessalonians
2:3). The very word ‘Anti-Christ’ doesn’t only mean
someone who is against Christ, in Greek, but also someone who is ‘in place of Christ’ or ‘instead of Christ’. This
power will not only be bestowed to the Anti-Christ but to
his false prophets too. Those so-called Christians who
believe in the ‘Rapture’ of God’s people before the coming of the Anti-Christ (see books written by Tim LaHaye
and Hal Lyndsey who support this false doctrine) will fall
into this trap. We will be caught up in the air (ie.
‘raptured’) only at the Second Coming of Christ to be
judged by Christ, whether we are righteous or unrighteous
(see 1 Thessalonians 4:15-17). These people want us to
believe that Jesus Christ will come secretly to take ‘true’
Christians away from the earth before the Anti-Christ
comes to bring tribulations upon the earth for 7 years.
Then, they say, Christ will come for a third time in history
to set-up His thousand year Kingdom with only the righteous being resurrected to share this kingdom and after the
thousand years the Day of Judgement for unbelievers!
(To Be Continued…)

A HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU!
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