ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ
A STROUTHOS £500. M PHILIOU £400.

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

A LOIZOU £485.

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 Αύγουστο το γεύμα πρόσφεραν οι Κυρίες της Αδελφότητας. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
01. Αθηνά, Αντιγόνη
03. Άνθιμος
04. Μωυσής
05. Ζαχαρίας
07. Κασσιανή, Σώζων
09. Ιωακείμ
11. Ευανθία
13. Αριστείδης 14. Σταύρος
15. Νικήτας
16. Ευφημία
17. Σοφία, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη
18. Αριάδνη
20. Ευστάθιος
23. Πολυξένη 24. Θέκλα
25. Ευφροσύνη 26. Θεολόγος
27. Ζήνων
29. Κυριάκος
ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

FORTHCOMING EVENTS - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη στις επόμενες εκδηλώσεις της Κοινότητας μας. Παρακαλώ κρατήστε τις θέσεις σας και ενημερώστε μας.
1.
Διαγωνισμός στο Τάβλι στις 6 Οκτωβρίου 2017. Tavli Competition
2.
Διαγωνισμός στο Τάβλι 24 Νοεμβρίου 2017. Tavli Competition
3.
Επίσημο Δείπνο της Εκκλησίας μας Σάββατο 11η Νοεμβρίου 2017. Annual Dinner & Dance!


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

Σεπτέμβριος 2017 / September 2017
Παρασκευή
Σάββατο
Παρασκευή
Πέμπτη
Σάββατο
Τετάρτη
Παρασκευή
Σάββατο
Τρίτη
Πέμπτη

1/9/17
2/9/17
8/9/17
14/9/17
16/9/17
20/9/17
22/9/17
23/9/17
26/9/17
28/9/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7526)
Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr
Γενέσιο της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος) / Nativity of the Mother of God (fish permitted)
Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (Νηστεία) / Exaltation of Precious Cross (Fast)
Ευφημίας της μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Euphemia
Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Efstathios (Eustace)
Φωκά Ιερομάρτυρος / Priest-Martyr Phocas
Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου / Conception of St John the Baptist
Μετάστασης Ιωάννου Θεολόγου / Translation of St John the Theologian
Οσίου Αυξεντίου του Θαυματουργού / Venerable Afxentios the Wonderworker

9.30-10.00
9.30-11.30
9.30-12.00
9.30-12.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Οκτώβριος 2017 / October 2017
Δευτέρα
Παρασκευή
Κυριακή

2/10/17
6/10/17
8/10/17

Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin
Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas
Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-12.30

Αγαπητοί μου αδελφοί να
ευχηθώ σε όλους Καλό Νέο
Εκκλησιαστικό έτος και καλή
δύναμη στον καθένα προσωπικά
και στις οικογένειές μας και
στην Κοινότητά μας να μεγαλώνει και να δυναμώνει ώστε να
καθοδηγεί τους πιστούς στον
δρόμου του Θεού και να του
εξυπηρετεί στα διάφορα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Μπαίνουμε με αυτή μας
την έκδοση στον 24ο χρόνο
παρουσίας του μηνιαίου περιοδικού μας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» που με
πολύ αγάπη υποστηρίζετε και
ενισχύετε.
Επειδή βλέπω αδελφοί
κάποιους να είναι διστακτικοί
στο να φυλήσουν το χέρι του
Κληρικού και άλλοι πάλι να το
κάνουν από ανάγκη χωρίς να
αισθάνονται όμορφα, σκέφτηκα
να παραθέσω μία ζωντανή μαρτυρία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.
Πέθανε ο γέροντας Ιερέας σας. Στη θέση του ήρθε ένας
νεαρός Ιερέας, που μόλις αποφοίτησε από την Ιερατική Σχολή. Με χαρά φιλούσατε το χέρι
του γέροντα Ιερέα.
Αλλά τώρα σας ήρθε
ένας νεαρός! Πως να του φιλήσετε το χέρι αφού είναι πολύ
νεότερός σας; Θα σας διηγηθώ
μια ιστορία για τον σέρβο βασιλιά Μίλος. Κάποτε θα λειτουργούσε ένας όχι ηλικιωμένος,
αλλά πολύ νέος Ιερέας.
Ο γέρο-βασιλιάς ήταν

πολύ ευσεβής. Η Θεία Λ ειτουργία δεν άρχιζε, αν δεν είχε ακόμη πάει και αυτός στην Εκκλησία. Και όταν επήγε, στάθηκε στη μέση στο θρόνο του, και
προσευχόταν όπως όλοι.
Όταν τελείωσε η Λ ειτουργία, ο βασιλιάς πήγε να
φιλήσει το χέρι του παπά και να
πάρει αντίδωρο. Μα εκείνος από
σεβασμό έδωσε το αντίδωρο,
και τράβηξε γρήγορα το χέρι
του, για να μην το φιλήσει ο
γέρο – βασιλιάς.
Τότε ο βασιλιάς Μίλος

τον κοίταξε αυστηρά και του
είπε:
– Δως μου το χέρι σου. Δεν
φιλάω το δικό σου χέρι, πάτερ.
Την Ιεροσύνη σου προσκυνώ,
που είναι πιο μεγάλη και από
μένα και από σένα!
Τ ώρ α
το καταλαβαίνεις το νόημα. Ο
γέρο – βασιλιάς μίλησε στην
εκκλησία θεόπνευστα. Ο Ιερέας
σας μπορεί να είναι μόλις 25
χρονών.
Μα η Ιεροσύνη του
είναι από καταβολής κόσμου.
Όταν λοιπόν του ασπάζεσθε το
χέρι, προσκυνάτε την Ιεροσύνη
του, που φθάνει διαδοχικά από

τον Χριστό και τους Αποστόλους μέχρι τον Ιερέα σας.
Όταν φιλάτε το χέρι του
παπά σας, φιλάτε ολόκληρη την
αλυσίδα των Οσίων και αγίων
ιερέων και Ιεραρχών, από τους
Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπάζεσθε και προσκυνάτε τον
Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, τον
Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Σάββα και «όλους
τους επιγείους αγγέλους και
ουρανίους ανθρώπους», που
όταν ήταν στη γη εκοσμούσαν
την Εκκλησία και τώρα στολίζουν τον ουρανό!
Το φίλημα που κάνουμε
στο χέρι του παπά δεν είναι
φίλημα φυσικό. Είναι φίλημα
άγιον, όπως γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος.
Να το ασπάζεσθε λοιπόν το
χέρι του Ιερέα που σας ευλογεί.
Είναι ευλογημένο από τον Θεό.
Με τη χάρη της Ιεροσύνης. Με
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Να το φιλάτε το χέρι του
Ιερέα σας. Όσο νέος και αν
είναι. Και να τον ακούτε.
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Η Αγία Ευφημία
Αγία Ευφημία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.
Γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα
από οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της Ψιλόφρων και
Θεοδωριανή φρόντισαν ώστε η
θυγατέρα τους να αναπτύξει κάθε
Χριστιανική αρετή. Η Ευφημία εξελίχθηκε σε άνθρωπο με σπάνια χαρίσματα και δυνατό Χριστιανικό φρόνημα, το οποίο επέδειξε όταν ο
ειδωλολάτρης ανθύπατος της Μικράς Ασίας Πρίσκος διέταξε να
παρευρεθούν όλοι οι κάτοικοι της
Χαλκηδόνας σε γιορτή, την οποία
οργάνωνε προς τιμή του θεού των
ειδωλολατρών Άρη. Τότε η Ευφημία
αποφάσισε μαζί με άλλους Χριστιανούς να απέχει από τη γιορτή των

ειδωλολατρών και για το λόγο αυτό συνελήφθη και φυλακίσθηκε.
Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της οι εχθροί του Χριστού
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να
πείσουν την Αγία να αρνηθεί την
πίστη της και να ασπασθεί τα είδωλα. Όταν συνειδητοποίησαν πως
η Ευφημία δεν επρόκειτο να αλλάξει την πίστη της με τους λόγους,
τη βασάνισαν φριχτά. Όμως με τη
Θεία χάρη, η Αγία δεν έπαθε τίποτα από τα βασανιστήρια. Τελικά οι
δήμιοι, την έριξαν σε άγρια θηρία
και η Ευφημία βρήκε το θάνατο
από μία αρκούδα.
Η Αγία εορτάζει στις 16 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Το Λείψανο της Αγίας βρίσκεται αδιάφθορο στον Πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου Φαναρίου
Κωνσταντινουπόλεως.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Αύγουστο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Aldo-Νικόλαος γιου του Ilia και της Elida Lena, με
ανάδοχο την Εύα Μήτρου.
2. Του James-Ladislaw γιου του Marius Kovaci και της
Mihaela Danila, με αναδόχους τον Paul Muntean και την
Anca Muntean.
3. Του Ηλία-Μάριου γιου του Daniel Campbell και της Δήμητρας Πίττα, με αναδόχους την Νικολέττα Πίττα και τον
Μάρκο Σταυρινού.
4. Της Πηνελόπης κόρης του Πέτρου και της Ιωάννας Παπακώστα, με αναδόχους την Χριστίνα McCue και τον Νικολάου Νικόλα.
5. Του Στεφάνου-Λέων-Μιχαήλ γιου του Παναγιώτη Πιτράκου και της Rozetka Gjorgievska, με ανάδοχο την Μιχαέλα Πιτράκου.
6. Της Γεωργίας κόρης του Γεωργίου και της Claire-Denise
Κυριακίδη-Παντελή, με αναδόχους την Ελένη Παντελή και
τον Μιχαήλ Παντελή.
7. Της Χριστίνας-Αγγέλας-Jean κόρης του Mark-Nicholas
και της Φρύνης Bowles, με αναδόχους την ΑγγέλαΧριστιάνα Cronin και τον Stephen Cronin.
8. Του Αχιλλέα-Παντελεήμων γιου του Χρίστου και της Δέσποινας-Μαρίας Χριστοδούλου, με ανάδοχο την Ανθούλλα-Μαρίας Ιωάννου.
9. Της Χριστιάννας-Εύας-Kathryn κόρης του Daniel και της
Παντελίας Middleton, με αναδόχους την Εύα ΓιακουμήVasco και την Kathryn Middleton.
10.Του Ελισαίου-Χρυσοβαλάντη γιου του ΧρυσοστόμουClifford και της Σταυρούλλας Tolliday, με ανάδοχο την
Παντελία Κυριάκου.
11.Του Chase-Preston γιου του Thomas Nash και της Jennifer-Ευγενίας Παφίτη, με αναδόχους την Αικατερίνη
Κυπραίου-Shelley και τον Santino Pafiti.
12.Του Jaiden-Μιχαήλ γιου του Μιχαήλ και της Sheryl-Kay
Μπέρου, με αναδόχους τον Παναγιώτη Μπέρου, την
Maria Scozzaro και τον Enza-Mario Scozzaro.
13.Του Μιχαήλ-Ραφαήλ γιου του Ανδρέου και της Ραχήλ
Δημητρίου, με αναδόχους τον Μάριο Δημητρίου, τον
Θεόδωρο Δημητρίου και τον Κωνσταντίνο Δημητρίου.
14.Της Σοφίας-Νίκης κόρης του Στέλιου και της Νικολέτας
Γρηγορίου, με ανάδοχο την Νίκη Bricknell.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Αύγουστο έγινε στην
Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του Γεωργίου Πιρίλλα μετά της Hayley Beedle. 2. Του NathanChristopher Lund μετά της Ανδριάνας Κοκόνα.
3. Του Χαράλαμπου Θεοχάρους μετά της Shellene-Gemma Harrow.
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι
ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Αύγουστο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Δέσποινας
Παπαγεωργίου, Σωφρονίας Cattlin και Γεωργούλας Βαρναβίδη.
Αιωνία τους η μνήμη!

Τα παιδιά του Κατηχητικού μας Σχολείου στην καθιερωμένη τους
εκδρομή στο Paradise Wildlife Park! Τα Μαθήματά μας ξεκίνησαν
και σας περιμένουμε. Παρακαλώ οδηγείστε τα παιδιά
και τα εγγόνια σας στα μαθήματα μας!!!

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

“Then the LORD spoke to Moses, saying, Speak
to the children of Israel, and say to them: When either a
man or woman consecrates an offering to take the vow of
a Nazirite, to separate himself to the LORD, he shall
separate himself from wine and similar drink; he shall
drink neither vinegar made from wine nor vinegar made
from similar drink; neither shall he drink any grape
juice, nor eat fresh grapes or raisins. All the days of his
separation he shall eat nothing that is produced by the
grapevine, from seed to skin. All the days of the vow of
his separation no razor shall come upon his head; until
the days are fulfilled for which he separated himself to
the LORD, he shall be holy. Then he shall let the locks of
the hair of his head grow. All the days that he separates
himself to the LORD he shall not go near a dead body.
He shall not make himself unclean even for his father or
his mother, for his brother or his sister, when they die,
because his separation to God is on his head. All the
days of his separation he shall be holy to the LORD.
And if anyone dies very suddenly beside him, and he
defiles his consecrated head, then he shall shave his head
on the day of his cleansing; on the seventh day he shall
shave it. Then on the eighth day he shall bring two turtledoves or two young pigeons to the priest, to the door
of the tabernacle of meeting; and the priest shall offer
one as a sin offering and the other as a burnt offering,
and make atonement for him, because he sinned in regard to the corpse; and he shall sanctify his head that
same day. He shall consecrate to the LORD the days of
his separation, and bring a male lamb in its first year as
a trespass offering; but the former days shall be lost,
because his separation was defiled. Now this is the law
of the Nazirite: When the days of his separation are fulfilled, he shall be brought to the door of the tabernacle of
meeting. And he shall present his offering to the LORD:
one male lamb in its first year without blemish as a
burnt offering, one ewe lamb in its first year without
blemish as a sin offering, one ram without blemish as a
peace offering, a basket of unleavened bread, cakes of
fine flour mixed with oil, unleavened wafers anointed
with oil, and their grain offering with their drink offerings. Then the priest shall bring them before the LORD
and offer his sin offering and his burnt offering; and he
shall offer the ram as a sacrifice of a peace offering to
the LORD, with the basket of unleavened bread; the
priest shall also offer its grain offering and its drink offering. Then the Nazirite shall shave his consecrated
head at the door of the tabernacle of meeting, and shall
take the hair from his consecrated head and put it on the
fire which is under the sacrifice of the peace offering.
And the priest shall take the boiled shoulder of the ram,
one unleavened cake from the basket, and one unleavened wafer, and put them upon the hands of the Nazirite
after he has shaved his consecrated hair, and the priest
shall wave them as a wave offering before the LORD;
they are holy for the priest, together with the breast of

the wave offering and the thigh of the heave offering.
After that the Nazirite may drink wine. This is the law
of the Nazirite who vows to the LORD the offering for
his separation, and besides that, whatever else his hand
is able to provide; according to the vow which he takes,
so he must do according to the law of his separation.” (Numbers 6:1-21)
“And He said to me, ‘Behold, you shall conceive
and bear a son. Now drink no wine or similar drink, nor
eat anything unclean, for the child shall be a Nazirite to
God from the womb to the day of his death.’” (Judges
13:7)
St John the Theologian and Evangelist points out in a
couple of places that there are many things he would like to
say to the faithful and preferred to speak to them personally
about them rather that write to them:
“Having many things to write to you, I did not
wish to do so with paper and ink; but I hope to come to
you and speak face to face, that our joy may be full.” (2
John 1:12)
“I had many things to write, but I do not wish to
write to you with pen and ink; but I do hope to see you
shortly, and we shall speak face to face.” (3 John 1:13-14)
The above teachings, which were transmitted orally,
are part of Holy Tradition. Not everything is recorded in
writing but only a part of it is for instruction to the faithful
in Christ and our private edification when mass printing was
introduced. In the beginning, not everybody could afford to
have their own copy of the Scriptures because it was written
by hand and on animal skins or papyrus that meant it was
expensive. That is why the Apostles, and later the other
Bishops of the Church, ordained clergy who had copies of
the Scriptures to teach the fullness of the faith to the Christians. The first time the Scriptures were produced in book
form was in the middle of the 4th century A.D. and before
that in separate scrolls in order to hide them more easily
during the persecutions of the first to the beginning of the
fourth century A.D. Mass printing of the Scriptures only
happened many centuries later in the fifteenth century A.D.
with the invention of the printing press using paper. It was
at this time that the Christian laity were able to have their
own copy of the Scriptures for their private edification.
(To Be Continued…)

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
Stratos Efstratiou
Chrisoula Nicolopoulos
Unit 1, The Precinct
High Road, Broxbourne
Herts, EN10 7HY
Tel: 01992 478 578

