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

L YIALLOURIS £250. REV D MELEKIS £20. E KELLATI £300
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 Ιανουάριο το φαγητό έγινε πρόσφερε η κ. Ανδρούλλα Sargeant. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λύδα Γιάνγκου ή με τον
Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

SUNDAY LUNCH

Την Κυριακή 12η Φεβρουαρίου 2017 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στο χολ
της Εκκλησίας μας, οι Κυρίες της Αδελφότητας και ο κ. Μάριος Αδάμου προσφέρουν μεσημεριανό γεύμα προς £20 το άτομο. Με τα χρήματα από το φαγητό θα
αγοράσουμε μία Λειψανοθήκη για αυτό χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων σας. Επίσης μέρος των εισόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Σας περιμένουμε!!
LADIES LUNCH

ΦΑΓΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας Ladies Lunch για εφέτος θα
γίνει το Σάββατο 25/02/2017 στο Tilbury Hall (United Reformed Church), Darkes
Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιμή εισιτηρίου £20. Παρακαλούμε όλες τις Κυρίες να μας τιμήσουνε με την παρουσία τους!!

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
01. Τρύφων
02. Υπαπαντή 03. Συμεών
04. Ισίδωρος
05. Αγαθή
06. Φώτιος
07. Παρθένιος
08. Ζαχαρίας
10. Χαράλαμπος, Χαρίκλεια
11. Βλάσιος
12. Μελέτιος
15. Ευσέβιος
18. Λέων
19. Φιλοθέη
23. Πολύκαρπος
26. Πορφύριος, Φωτεινή

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!
Φωτογραφίες από
τον Μεγάλο Αγιασμό των
Θεοφανίων
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος και τα τρία Ψυχοσάββατα κατά σειράν, θα γίνουν οι Ιερές Ακολουθίες για τους Προσφιλείς Κεκοιμημένους Αδελφούς μας. Παρακαλούμε δώστε τα ονόματα εγκαίρως στους Κληρικούς μας, για να μνημονευτούν.


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

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

Δευτέρα

6/2/17

Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor

9.30-11.30

10/2/17
17/2/17
18/2/17
24/2/17

Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος / Hieromartyr Charalambos
Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls
Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls
Α΄ & Β΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
First & Second Findings of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30
6.00-7.00μμ
9.30-12.00
9.30-11.30

Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls
Β΄ Ψυχοσάββατο / Second Saturday of Souls
Όλη την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο
Monday 27/2 -Thursday 2/3 Great Compline for the First Week of Great Lent

6.00-7.00μμ
9.30-12.00
5.00-6.30μμ

Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Παρασκευή

Παρασκευή
24/2/17
Σάββατο
25/2/17
Δευτέρα με Πέμπτη
27/2-2/3/17

Μάρτιος 2017 / March 2017
Τετάρτη
Παρασκευή

1/3/17
3/3/17

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισμοί
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God

9.30-11.30
7.00-8.30μμ

Σάββατο

4/3/17

Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls

9.30-12.00

Ο Γέροντας Συμέών,
πέρίμένέ μέ ζώηρο παθος να
έλθέί η παρηγορία στον Ισραηλίτίκο λαο, μέ την έλέυση του
Μέσσία. Όχί μονο γνώρίζέ τίς
Προφητέίές που έκαναν λογο
πέρί του Λογου του Θέου, αλλα
τον έίχέ έπίσκέφθέί καί τον έίχέ
φώτίσέί καί του έίχέ αποκαλυψέί αυτο το Παναγίον Πνέυμα,
“το λαλησαν δία τών Προφητών”, οτί δέν θα έφέυγέ απο τον
κοσμο αυτο, πρίν δέί μέ τους
σώματίκους του οφθαλμους τον
Σώτηρα του κοσμου. Τον Κυρίο
Ιησου Χρίστο!
Ο Ευαγγέλίστης Λουκας
μας πέρίγραφέί μέ συγκίνηση το
γέγονος καί έμέίς μέ κομμένη
την ανασα, παρακολουθουμέ
την έξέλίξη της έορτης. Τοση δέ
ηταν η συγκίνησης του Συμέών,
οταν έδέχθέί απο την Παναγία
μας στην γέροντίκη του αγκαλη
το Βρέφος Ιησουν, ώστέ ανέβοησέ: “Νυν απολυέίς τον δουλον
σου, Δέσποτα, κατα το ρημα
σου έν έίρηνη. . . ” (Λουκ. Β'
29). Τώρα πλέον απολυσέ μέ
απο την ζώη αυτη, Δέσποτα
Κυρίέ. Απολυσέ τον πίστο σου
δουλο, γία να αναπαυθέί. Τώρα
ας έρθέί ο θανατος να μέ παρέί.
Ο ποθος μου έκπληρώθηκέ. Είδα μέ τα ματία μου τον
Υίον σου. Αυτον τον Υίον καί
Λογον που τον έστέίλές σώτηρα
του κοσμου. Ό,τί έπίθυμουσα
στην ταπέίνη μου ζώη το έπέτυχα. Τώρα δέν μπορώ να παραμέίνώ αλλο. Λαβέ την ψυχη μου
κοντα σου.
Χρειάζεται αραγέ να τονίσουμέ,

το ποία καί ποση παρρησία έχέί
λαβέί ώς δώρέα καί έυλογία
απο τον Ίδίο τον Θέανθρώπο
Κυρίο, ο Δίκαίος Συμέών;
Το ποσο έίσακουονταί
οί προσέυχές καί οί δέησέίς αυτου, που έλαβέ τον έπίζηλο καί
μοναδίκο τίτλο του “Θέοδοχου”;
Μια ματία αν ρίξέί κανέίς στα
ίέρα συναξαρία, δίαπίστώνέί του
λογου το αληθές, ένθουσίαζέταί
καί αίσθανέταί να τον δίαπέρνα
η συγκίνηση γία τον μέγαλο
αυτο προστατη ολών οσών αγαπουν τον Κυρίο καί προστρέχουν στη “θέοδοχίκη του προστασία”.

Όμως έίναί αναγκη να σταθουμέ
καί παλί στους τέλέυταίους λογους του Πρέσβυτου: “Ότί έίδον
οί οφθαλμοί μου το σώτηρίον
σου ο ητοίμασας κατα προσώπον παντών τών λαών”, καί να

στραφουμέ στους θέοφορους
Αγίους Πατέρές μας, γία να δουμέ πώς έμβαθυνουν στα θέοπνέυστα αυτα λογία που καταγραφονταί στη Γραφη.
Ο μέγαλος Άγίος της
Εκκλησίας μας, ο Άγίος Νίκοδημος ο Αγίορέίτης, που συνοψίζέί
ολους τους Πατέρές καί την
παραδοση της Εκκλησίας μας,
γραφέί τα έξης χαρακτηρίστίκα
γία τον Πρέσβυτη Συμέών στο
βίβλίο του “Εορτοδρομίο”: «Αν
και έβλεπεν νήπιον τον Δεσπότην Χριστόν κατά την ανθρωπότητα, αλλ' όμως δεν έμεινεν ο
νους του εις μόνον το έξω και το
βλεπόμενον ταπεινόν σχήμα της
ανθρωπότητας. Αλλά διά μέσου
των θείων μελών του Παναγίου
Βρέφους, ωσάν δια μέσου τινών
λεπτών υμένων ή υέλων, παρέκυπτε εις το έσω και κεκρυμμένον φως της Θεότητος».
Βεβαίως, η έρμνηνέυτίκη
καί δογματίκη αυτη αναλυση
του Αγίου Νίκοδημου, έίναί έμπνέυσμένη απο μία ομίλία τουΟυρανοφάντορος Μεγάλου Βασίλέίου, ο οποίος μέταξυ τών
αλλών αναφέρέί τα έξης: “Άννα
ευηγγελίζετο, Συμεών ενηγκαλίζετο εν μικρώ βρέφει τον μέγαν
Θεόν προσκυνούντες, ού του ορωμένου καταφρονούντες, αλλά
της Θεότητος αυτού την μεγαλοσύνην δοξολογούντες.
Εφαίνετο γαρ ώσπερ φως δι΄ υαλίνων υμένων δια του ανθρωπίνου σώματος η θεία δύναμις διαυγίζουσα τοις έχουσιν τους οφθαλμούς της καρδίας κεκαθαρμένους (PG 31, 1473)”.
(συνέχεια…)

Έλαμπε δηλαδή η θέία δυναμίς
του Βρέφους καί φώτίζέ τους καθαρους οφθαλμους της καρδίας του Συμέών καί έτσί τον αξίώσέ να δέί τον
Θέο. Να δέί δηλαδή οτί δέν ηταν ένα
Βρέφος, οπώς ολα τα αλλα, αλλα μέσα
του κατοίκουσέ η ολη η Θέοτητα.
Και αυτη τη μέγαλη αληθέία
θα την κηρυξέί λίγα έτη αργοτέρα,
ξέκαθαρα καί δυναμίκα ο Απόστολος
Παυλος στους Κολασσαέίς: “οτί έν αυτώ κατοίκέί παν το πληρώμα της Θέοτητος σώματίκώς” (Κολ. Β' 9).
Μια ουρανία αληθέία που βίώνέί έξ αρχης η Εκκλησία. Βασέί δέ αυτης της αληθέίας προσφέρέί την σώτηρία στίς καλοπροαίρέτές υπαρξέίς.
Αλλα αυτο ακρίβώς έίναί το βασίκο
σημέίο στην Αγία Προσώπίκοτητα του
Δίκαίου Συμέών, σέ σχέση μέ τον καθέ

ένα απο έμας, καί οπώσδηποτέ έίναί
κατί που πρέπέί να προσέχθέί καί
πολυπλέυρα να μέλέτηθέί. Πραγμα
δηλαδη που σημαίνέί οτί κατώ απο
την φαίνομένίκη απλοτητα του λογου
του Θέου καί τών Ιέρών Μυστηρίών,
κρυπτέτέ η ουσία της Πίστέώς. Καί
φυσίκα, αυτη η ουσία δέν έίναί αλλη
απο το Λατρέυτο Προσώπο του Κυρίου Ιησου Χρίστου!
Είθε, δία πρέσβέίών του Δίκαίου
Συμέών του Θέοδοχου, να βίώσουμέ
την αυθέντίκη ζώη της Χαρίτος, οπώς
αυτη μας την δίδασκουν οί αγίοί της
Εκκλησίας μας, καί τέλος να αξίώθουμέ κί έμέίς οί ίδίοί, έμπλέοί της χαρας
του Παναγίου Πνέυματος, καί έκ μέσης καρδίας να αναμέλψουμέ το “νυν
απολυέίς τον δουλον σου Δέσποτα”.
(Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Την Κυριακή 26η Φεβρουαρίου 2017 ο Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας θα τελέσει στην Εκκλησία μας, το Μνημόσυνο του
Ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Ιανουάριο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Ραφαέλλας κόρης του Μιχαήλ και της Κατερίνας
Τιμοθέου, με αναδόχους την Ειρήνη Χαραλάμπους και τον
Θεόδωρο Χαραλάμπους.
2. Του Αλέξανδρου-Σολωμόν γιου του Michael-Solomon
Donaldson και της Δέσποινας Σκαρπέλλη, με αναδόχους
την Ναταλία Reuben και τον Nathaniel-Solomon Donaldson.
3. Του Ιακώβου-Άριστου γιου του Αντωνίου και της Άννας
Μιχαηλίδη, με ανάδοχο τον Νικόλαο Ζορπίδη.
4. Της Μαρίας-Γενοβέφας κόρης του Aaron Davis και της
Μαριάννας Πέτρου, με αναδόχους την Έλενα Ττόφια και
τον Πέτρο Πέτρου.
5. Της Αιμιλίας-Λουΐζας κόρης του Ανδρέου και της Μελανής Χρυσοστόμου, με ανάδοχο την Ανδρούλλα Δημητρίου.
6. Της Λυδίας κόρης του Asen Pirkov και της Nadezda
Kalinova, με ανάδοχο την Χριστιάνα Κότσο.
7. Του Σωτηρίου-Γεωργίου γιου του Γεωργίου και της Ευπραξία Νικόλα, με αναδόχους τον Γεώργιο Ζαχαρία και
την Μαρία-Έλενα Ζαχαρία.
8. Του Γαβριήλ-Αλέξανδρου γιου του Benjamin Devons και
της Δέσποινας Παναρέτου, με αναδόχους την Γεωργία
Μιχαήλ, του Δημητρίου Χρήστου, την Σμύρνη Χρήστου και
τον Marc Gil.
9. Του Ραφαήλ-Peter γιου του Αντωνίου Γεωργίου και της
Danielle Finch, με αναδόχους την Μαρία Piazza και την
Alison Gill.
10.Της Ελπίδας-Ισαβέλλας κόρης του Παναγιώτη και της
Sarah Αβραάμ, με αναδόχους την Ευτυχία Βροντή και τον
Κυριάκο Κακουλλή.
11.Του Παναγιώτη γιου του Ζαχαρία και της Άντρης Κασάπη,
με αναδόχους την Ατέλ-Γαβριέλλα Κυριάκου και τον Ανδρέου Κυριάκου.
12.Του Κωνσταντίνου γιου του Σταύρου και της Mariana
Shqevi, με αναδόχους τον Αλέξανδρο Σκεύη, τον Οδυσσέα Μαντέλο και την Ελένη Σκεύη.
13.Του Λεωνίδα-Βάσου γιου του Ανδρέου Ψαρά και της Emma Astin, με αναδόχους την Ελένη Σταυρινού και τον
Αντώνιο Σταυρινού.
14.Του Χριστιανού γιου του Antonio και της Άνδριας Siciliani, με αναδόχους την Παναγιώτα Μαλεκίδη, τον Stephen
Siciliani και την Nicola Siciliani.
15.Της Αικατερίνης-Νίνας κόρης του Γεωργίου και της Σοφίας Τσιελεπή, με ανάδοχο τον Αλέξανδρο-Στέλιο Όρρος.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιανουάριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Μαρία Λοΐζου
Ευαγγέλου, Κωνσταντίνου Φλωρίδη, και Nikolinka Kirilova Tsolova.
Αιωνία τους η μνήμη!

This false doctrine of the Rapture is precisely
the kind of beliefs which will lead people to think that
the one performing the miracles is Christ, since they
believe He will come before the coming of the AntiChrist to take them away from the earth. The NiceneConstantinopolitan Creed of the 4th century has as one
of its articles that ‘His [Chr ist’s] kingdom will have
no end’ (see Daniel 2:44; Daniel 7:18, 27; Luke 1:33)
and not a thousand years. The reason for including this
article of faith in the Creed was that early heretics, like
the Montanists and Ebionites, believed in Christ’s literal thousand year earthly kingdom. The thousand
years started with Christ’s sacrifice on the Cross,
which bound Satan in order to restrict his deceptions
on mankind (see Matthew 12:29 and Mark 3:27 in connection to Revelation 20:1-3 where Satan is that strong
man to be bound by Christ. Satan’s kingdom is of this
world and the binding of Satan happens, so that Christ
can plunder his house – see John 12:31 where Christ
says just before His Passion “Now shall the prince of
this world be cast out”). This binding of Satan was
done so that the Church would be spread to the ends of
the earth to preach the word of God to all peoples (see
John 12:31-32; Colossians 2:15; 1 John 3:8), which is
one of the events that must happen before the Second
Coming of Christ (see Matthew 24:24). The binding of
Satan doesn’t mean that the world should be idyllic. In
fact, Scripture states that Satan can still exert his influence even though his power is limited (Acts 5:3; 1 Corinthians 5:5; Ephesians 6:11; 1 Peter 5:8; Jude 1:6).
Therefore, we are now during that ‘millennium’ where
Christ reigns with His saints (see Revelation 1:4; 3:21;
4:2; 20:4) and Satan’s power is limited until the Second Coming which shall inaugurate the eternal kingdom of Christ. Just before the Second Coming of
Christ, the Anti-Christ shall persecute Christians who
will go through tribulations but for their sake the period of tribulation will be shortened (see John 16:33;
John 17:15-16; Romans 12:12; 1 Thessalonians 3:4;
Revelation 2:10; Revelation 7:14-15; Matthew 24:2122). The ‘Rapture’ doctrine is one that separates many
Christians in its interpretation and is to be one of the
reasons for the great apostasy from the true Faith.
“But we command you, brethren, in the name
of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from
every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us” (2
Thessalonians 3:6)
St Paul stresses to the Thessalonians to avoid
those people who don’t follow the tradition given to

them. He is primarily referring to those within the Apostolic Church who have decided to follow their own
interpretations and wisdom instead of the Church’s that
was given to them. Those Protestants who are against
the Tradition of the Church, which is called ‘Holy Tradition’, must realise that they replace it with THEIR
OWN TRADITION. This is exactly what St Paul is
writing about in his epistle, that there are Christians
who decided not to follow the Tradition given to them
by the Holy Apostles and wanted to follow their own
way. Therefore, those of the Apostolic Faith must
keep that Holy Tradition and not follow those who
practice their own tradition. It must be emphasised
that in the New Testament we see two types of tradition mentioned. One of them is that of men, which is
condemned (see Isaiah 29:13; Matthew 15:1-9; Colossians 2:8), and the other, is the tradition of the apostles
or ‘Holy Tradition’ whose source is God. Christ taught
this Holy Tradition to the apostles, who in turn, taught
this to the Church under the inspiration of the Holy
Spirit in their instructions as they visited the churches
(oral tradition) and in their writings (written tradition,
ie. Scriptures). Only the One Holy, Catholic and Apostolic Church has kept both the oral and written traditions given to her and is guided into all truth by the
Holy Spirit (see John 16:13; 2 Thessalonians 2:15; 1
Timothy 3:15). Other sects use just one of the traditions, ie. written, which is a dangerous path to take
because Scripture needs interpretation which only the
Church has been given the wisdom to interpret correctly (see Ephesians 3:10; 2 Peter 3:16 – untaught people
distort the Scriptures to their own destruction).
(To Be Continued…)

HAVE A BLESSED TRIODION
& GREAT LENT!
ΚΑΛΟ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ & ΜΕΓΑΛΗ
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

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

