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

ANONYMOUS £70 E KYPRIANOU £100. A APOSTOLOU £30.
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 Μάρτιο το φαγητό πρόσφερε ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Το Σάββατο 25η Μαρτίου 2017 στο χολ της Εκκλησίας
μας, οι Κυρίες Βασιλική Χαραλάμπους και η Πρεσβυτέρα Έλλη Παλιούρα πρόσφεραν μεσημεριανό φαγητό για
ενίσχυση του ταμείου της Εκκλησίας μας. Τα χρήματα
πλησίασαν τις £2500. Ευχαριστούμε τις Κυρίες Βάσω
και Έλλη για την προσφορά τους αυτή, αλλά και όλους
που συμμετείχαν και προσέφεραν ποικιλότροπα. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Περιμένουμε την επόμενη εκδήλωση!!

ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν σε όλες τις κυρίες που με πολύ μεράκι και τέχνη στόλισαν
και τις 5 Παρασκευές του μηνός Μαρτίου την Εικόνα της Παναγίας μας για να κάνουμε
τους Χαιρετισμούς και τον Ακάθιστο Ύμνο προς τιμήν της Παναγίας μητέρας μας.
Με την σειρά στόλισαν οι κυρίες. Η Πρόεδρος της Αδελφότητας Λήδα Γιάνγκου και Ανδρούλλα Αγαθοκλέους. Η Δώρα Docusso και Στέλλα Παπαφιλίππου. Η Ευδοκία Κυπριανού, Έλενα Journet και Παναγιά Νεοφύτου. Η Χρυσούλλα Παπαδοπούλου και Φούλλα
Παπαδοπούλου. Η Πρεσβυτέρα Έλλη Παλιούρα. Εύχομαι η Παναγία μας να τις προστατεύει και χαρίζει υγεία σε όλες. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλες κυρίες την ωραία
αυτή συνήθεια.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
06. Ευτύχιος
09. Ραφαήλ
10. Περικλής, Επαμεινώνδας,
Μιλτιάδης, Ισοκράτης
15. Λεωνίδας
16. Γαλήνη
23. Γεώργιος
25. Μάρκος
24. Αχιλλέας, Βαλεντίνη
29. Ιάσων
ΧρόνιαΠολλά στους εορτάζοντες!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


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

Απρίλιος 2017 / April 2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME
Δευτέρα

17/4/17

Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης
Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene

7.00-8.30μμ

Τρίτη

18/4/17

Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας μας)
Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary Committee of our Church)

9.30-12.30

Παρασκευή
Κυριακή

21/4/17
23/4/17

Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount
Αποστόλου Θωμά και Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου
Apostle Thomas and Great-martyr George the Trophy-bearer

9.30-11.30
9.30-12.30

Τρίτη

25/4/17

Μάρκου του Ευαγγελιστού / Mark the Evangelist

9.30-11.30

Μάϊος 2017 / May 2017
Δευτέρα

1/5/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service

9.30-10.00

Παρασκευή

5/5/17

Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-11.30

Έφτασε ξανά το Πάσχα,
εορτών εορτή και πανήγυρις
πανηγύρεων, όπως μας λέει ένα
από τα τροπάρια της εορτής.
Μέσα στον κατακλυσμό
όμως μηνυμάτων, διαφημίσεων,
προτιμήσεων, καταναλωτικών
ειδών, προκύπτει το πρόβλημα
του πραγματικού νοήματος των
ημερών.
Χ άνουμε τις περισσότερες φορές το αληθινό νόημα
της εορτής, το αντικαθιστούμε
με υποκατάστατα, που είναι
όλος αυτός ο καταναλωτικός
θρίαμβος, συνειδητά η ασυνείδητα προσπερνούμε την ουσία
και μένουμε στο κέλυφος.
Τι δεν είναι Πάσχα;
Πάσχα δεν είναι το αρνί, δεν
είναι το κόκκινο αυγό, δεν είναι
το τσουρέκι, δεν είναι η λαμπάδα, δεν είναι τα καινούρια ρούχα, δεν είναι η παρουσία μας
στην Εκκλησία δέκα λεπτά πριν
το «Χ ριστός Ανέστη» και ένα
λεπτό μετά.
Πάσχα δεν είναι η λατρεία του φαγητού, το πανηγύρι,
ο χορός και το ποτό. Πάσχα
δεν είναι οι σούβλες στο δρόμο,

δεν είναι η ανταλλαγή ευχών,
δεν είναι η επιστροφή στο χωριό. Η, τουλάχιστον, δεν είναι
μόνο αυτά.
Πάσχα είναι πάνω από
όλα η γεύση της Βασιλείας του
Θεού, η φωνή του Ουρανού που
έρχεται μέσα μας, όταν μεταλαμβάνουμε στην Θεία Λ ειτουργία. Τότε η ψυχή μας, έστω και
για λίγο, μεταμορφώνεται, ηρεμεί, νιώθει κάτι από την συγγνώμη και την αγάπη που ανατέλλει μέσα από τον Τάφο. Τότε, νιώθουμε πως μ’ όλο τον
κόσμο είμαστε αδέλφια, γιατί
μετέχουμε του κοινού ποτηρίου
της Ζωής.
Πάσχα είναι η αλλαγή
της ζωής μας, η ανάστασή μας
από τα πάθη και τις κακίες που
μας δέρνουν. Δεν αξίζει να λέμε ότι ήρθε το Πάσχα κι εμείς
δεν είμαστε συμφιλιωμένοι με
το Θεό, το συνάνθρωπο, το γείτονα, τον εαυτό μας, ότι δεν
νιώθουμε πιο ελεύθεροι από τα
δεσμά της κακίας και του θανάτου. Πάσχα άλλωστε είναι η
συντριβή του έσχατου εχθρού
της ανθρώπινης φύσης, που είναι ο θάνατος: Θανάτω θάνατον
πατήσας…
Πάσχα είναι η αφορμή
για ενότητα, ενότητα μεταξύ
των λαών και των κοινωνιών.
Δεν γίνεται να λέμε ότι γιορτάζουμε την Ανάσταση και ο πόλεμος και η διχόνοια κυριαρχεί
στις ψυχές μας. Δεν γίνεται να
λέμε ότι πιστεύουμε στα μηνύ-

ματα του Χ ριστού και να επικαλούμαστε αυτή την ιδιότητά μας
και να συντρίβουμε λαούς, υπολήψεις, συνειδήσεις, συνανθρώπους, πλησίον, αδελφούς μας.
Δεν γίνεται να κάνουμε Πάσχα
με κακία για τους άλλους,
όποιοι κι αν είναι αυτοί, ο’ τι κι
αν μας έχουν κάνει!
Πάσχα δεν μπορεί όμως
να νοηθεί και μακριά από την
Εκκλησία. Όλα όσα περιλαμβάνει το φολκλορικό και παραδοσιακό μέρος της εορτής, αποκρυσταλλώνονται με τη βίωση
της Πασχαλινής χαράς μέσα
στην Εκκλησία. Αν δεν ακουστούν οι καμπάνες του Ουρανού
μέσα στις ψυχές μας, αν δεν
νιώσουμε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά κυρίως στο χώρο του
Ναού, μικρού η μεγάλου δεν
έχει σημασία, τότε είναι σα να
γιορτάζουμε όπως οι Ιουδαίοι,
που σταύρωναν έναν Αθώο και
δεν έμπαιναν μέσα στην αυλή
του Πιλάτου για να μη μολυνθούν!
F F Συνέχεια….

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


F F Συνέχεια….

Την ώρα του Πάσχα η
φύση βάζει την πιο καλή και πιο
γλυκιά της ώρα. Η Ανάσταση αποτελεί την κορυφαία γιορτή του πολιτισμού μας γιατί αποτυπώνει το
θρίαμβο της αγάπης και της ζωής:
ο Χριστός αγαπά τον καθέναν από
μας και ζει αναστημένος για τον
καθέναν από μας. Μας καλεί να
ξαναβρούμε το αληθινό νόημα του

Πάσχα, το οποίο φωλιάζει στη Λα- ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Μάρτιο έγιναν στην Εκκλησία
μπριάτικη ατμόσφαιρα, όχι μόνο
μας οι Βαπτίσεις:
εξωτερικά, αλλά κυρίως εσωτερικά. 1. Του Ιωάννου-Χριστοφόρου γιου του Χριστάκη και της
Νίκολας Φιλίππου, με αναδόχους την Χριστιάννα Κυριάκου
Γιατί εκεί βρίσκεται το μόνο και
και την Μαρούλα Κίζα.
Αντωνίου-Θεοδώρου γιου του Θεοδώρου Ζαράρη και
αληθινό νόημα, στην μεταμόρφωση 2. Του
της Ελένης Γιουρέλη, με ανάδοχο την Δέσποινα Αναστασίου.
της καρδιάς μας, με τη χάρη του
3. Της Ηλιάνας-Ειρήνης κόρης του Ανδρέου και της ΆνναςΜαρίας Χρήστου, με αναδόχους την Στέλλα ΚωνσταντίΘεού.
νου και τον Γεώργιο Κωνσταντίνου.
Έστω και για μία ημέρα,
4. Του Ολβιανού γιου του Άγγελου και της Renata Λοΐζου,
με αναδόχους τον Πέτρο Θεωρή και τον Marcin MilenΧ ριστός Α νέστη!
ski.
Από τον Ιερό Ναό Αγίου
Στυλιανού Γκύζη

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος
επισκέφτηκε την Εκκλησία μας, μαζί με τον Διάκονο
του π. Δημήτριο Παναγόπουλο την Β΄ Κυριακή των
Νηστειών.

Επίσης ο π. Ζαχαρίας από το Μοναστήρι στο Essex
ήταν μαζί μας στους Γ΄ Χαιρετισμούς.

TEA PARTY

Οι κυρίες Έλενα Journet και Ευδοκία Κυπριανού οργανώνουν φιλανθρωπικό τσάι στο σπίτι της κ. Ευδοκίας Κυπριανού 93 The Ridgeway,
Cuffley, Herts EN6 4BB το Σάββατο 22α Απριλίου 2017
και ώρα 11πμ-3μμ.
Παρακαλούνται όλες οι κυρίες της Εκκλησίας μας αλλά και από την
Παροικία να υποστηρίξουν την εκδήλωσή μας αυτή. Ευχαριστούμε τις
κυρίες Έλενα και Ευδοκία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

5. Του Ραφαήλ γιου του Πέτρου και της Ιουλίας Ρεφάχη, με
ανάδοχο την Δέσποινα Μάρκου.
6. Της Ava-Γεωργίας κόρης του Μαρίου Σολομωνίδη και
της Laura Yale, με ανάδοχο την Γεωργία Σολομωνίδη.
7. Της Αριάνας κόρης του Παναγιώτη και της Ροξάνας Ιορδάνου, με αναδόχους την Σοφία Σπύρου και τον Ιωάννη
Σπύρου.
8. Του Χριστιανού-Ευάνθη γιου του Κωνσταντίνου Σταυρινού
και της Αγγελικής Γαβριήλ, με αναδόχους τον Χριστόφορο Προκοπίου και την Νικόλ-Ολυμπία Φελλά.
9. Της Ισαβέλλας-Μαρίας κόρης του Daryl-James και της
Απολλωνίας-Τερέζας Belsey, με αναδόχους την ΜαλεβήΜαρία Avanzi και τον Ian-Martin Fox.
10.Της Αιμιλίας-Μαρίας κόρης του Ανδρέου και της Μαριλένας Ανδρέου, με αναδόχους τον Γεώργιο Γεωργίου και
την Έλενα Γεωργίου.
11.Της Ανναμπέλλας-Μαρίας κόρης του Χρήστου και της
Μαρίας Κυπριανού, με αναδόχους τον Ανδρέα Ιπποκράτους και την Στεφανία Ιπποκράτους.
12.Της Αλεξάνδρας-Orlasia κόρης του Μαρίου και της
Kathryn Λαζάρου, με αναδόχους τον Ζαχαρία Λαζάρου
και τον Robert Marsh.
13.Του Έκτωρα γιου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας Γιαλοψού, με αναδόχους τον Δημήτριο Μασούρα και την
Δέσποινα Καραγιάννη.
14.Του Παναγιώτη-Armando γιου του Paulo-Alexandre και
της Εύας Vasco, με αναδόχους την Αλεξάνδρα Gnjatovic
και τον Tyrone Lobban.
15.Του Χαράλαμπου γιου του Ιωάννου και της Anna Προδρόμου, με αναδόχους τον Εύρο Δρουσιώτη και την Ευφροσύνη Προδρόμου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Μάρτιο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία των αειμνήστων Αντωνίου Χατζηχριστοδούλου και Φωτεινής Γεωργίου.
Αιωνία τους η μνήμη!

The Roman Catholic Church was founded by Pope
Leo IX in 1054 A.D. when it split from the Eastern Christian Churches.
 The Lutheran Church was founded by Martin Luther,
an ex-monk of the Roman Catholic Church in 1517 A.D.
 The Church of England was founded by King Henry
VIII in 1534 A.D. because the Pope would not grant him a
divorce with the right to re-marry.
 The Presbyterian Church was founded by John Knox in
Scotland in 1560 A.D.
 The Congregationalist Church was founded by Robert
Brown in Holland in 1582 A.D.
 The Protestant Episcopalian Church was an offshoot of
the Church of England, founded by Samuel Senbury in the
American colonies in the 17th century A.D.
 The Baptist Church was originated by John Smyth,
who launched it in Amsterdam in 1606 A.D. Today, there
are different groups of Baptist churches each emphasising
certain doctrines that differ to the other groups.
 The Dutch Reformed Church was founded by Michelis
Jones in New York in 1628 A.D.
 The Methodist Church was founded by John and
Charles Wesley in England in 1774 A.D.
 The Mormon Church (Latter Day Saints) was founded
by Joseph Smith in Palmyra, New York in 1829 A.D.
 The Salvation Army sect began with William Booth in
London in 1865 A.D.
 The Christian Scientist sect was founded by Mary
Baker Eddy in 1879 A.D.
 The Seventh Day Adventist sect was originated by
William Miller in 1816 A.D. and formally organised by
Ellen Harmon (later known by her married name Ellen
White) joined with other Adventists, including Joseph
Bates, and her husband James White to form a small group
of Baptist, Methodist, Congregational and Presbyterian
believers in Washington NH. The church was formally organised as the Seventh-day Adventist Church in 1863 A.D.
 The Evangelical Protestant religion was founded by
Jonathan Edwards and George Whitefield in the USA in
1730 A.D. and John Wesley in England in the 18 th century
A.D.
 The Jehovah’s Witnesses sect was founded by Charles
Taze Russell in 1872 A.D. who was a Seventh Day Adventist.
 The Pentecostal Church was founded by Charles Parham in 1900 A.D. who was a Methodist minister.

Going back to the topic about Tradition, St Ignatius,
St Irenaeus and other Church Fathers taught what St Paul
taught and all the apostles about keeping the tradition,
whether given by word of mouth or letter, “Therefore,
brethren, stand fast and hold the traditions which you
were taught, whether by word or our epistle” (2 Thessalonians 2:15). The Greek word used for ‘traditions’ is
‘Paradosees’. Protestants have a phobia of this word because it undermines their idea of Sola Scriptura (ie. They
believe in only the Bible) and they immediately think of
certain Roman Catholic traditions which they are not in
agreement with, like Purgatory, Indulgences, Priesthood,
supreme universal authority of the Pope, Holy Communion
as the Body and Blood of Christ, Virgin Mary as CoRedemptrix and The Immaculate Conception. Most of
these, concerns except for Priesthood and Holy Communion as the Body and Blood of Christ, are understandable but
the Apostles handed down the Tradition of the Faith by
word of mouth first and then in writing. If you don’t have
both Traditions (ie. Oral and Written) then you are in danger of producing doctrines that are not in agreement with
the Christian Faith.
As St Peter says in one of his epistles “Knowing
this first, that all prophecy of scripture is of no private
interpretation” (2 Peter 1:20) but many western Christians
unfortunately ignore this creating many sects, according to
what they want to believe and practice. They believe that
they are entitled to their own opinions, but Holy Scripture
does not confirm their claim! Surely, this is not the same
spirit guiding all these interpretations of Scripture because
most of them are not in agreement with each other.
St Paul also sternly warns “But even if we, or an
angel from heaven, preach any other gospel to you than
what we have preached to you, let him be accursed [in
original Greek ‘anathema’]” (Galatians 1:8) and he repeats
a similar message in verse 9. Yet these so called
“Christians” dare to preach their own gospel according to
their own ideas! Here, the word of St Paul condemns them
to hell!!! Do they not fear the wrath of God? God help them
on Judgment Day!
(To Be Continued…)

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! HAPPY PASCHA (EASTER)!

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

