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

A REGA £1000. NIKI £30. REV D MELEKIS £70.
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 πρόσφερε το ζεύγος Μαρούλλας και Ανδρέα Κωνσταντίνου. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κα. Λήδα Γιάνγκου ή με τον
Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

Το Σάββατο 11η Νοεμβρίου 2017 έγινε ο επίσημος χορός της Κοινότητας
μας στο οίκημα της Ελληνοκυπριακής Αδελφότητας στο Finchley του Βορείου Λονδίνου. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Ευχαριστούμε όλους που πήραν μέρος και προσέφεραν με το οποιονδήποτε τρόπο ώστε να γίνει επιτυχής και αυτή μας η εκδήλωση. Τα χρήματα από την φιλανθρωπική αυτή
βραδιά ανήλθαν στις £13000. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και πάντα επιτυχίες στο έργο της Κοινότητας μας.

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!!

Φωτογραφίες από τον χορό
της Κοινότητας μας

ΚΑΛΑ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


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 2017 / December 2017
Παρασκευή

1/12/17

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service

9.30-10.00

Σάββατο

2/12/17

Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Virgin Mary Gerontissa & Porphyrios of Kavsokalyvia

9.30-11.30

Δευτέρα

4/12/17

Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Barbara

9.30-11.30

Τρίτη
Τετάρτη

5/12/17
6/12/17

Σάββα Ηγιασμένου / Savvas the Sanctified
Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας / Nicholas bishop of Myron of Lycia

9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο
Τρίτη

9/12/17
12/12/17

Σύλληψις Αγίας Άννης / The Conception of St Anne the mother of the Virgin Mary
Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού Spyridon Bishop of Trimithoundos the Wonderworker

9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή

15/12/17

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

9.30-11.30

Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

20/12/17
22/12/17
24/12/17

Ιγνατίου Θεοφόρου / Ignatios of Antioch the God-bearer
Βασιλικές Ώρες των Χριστουγέννων / Royal Hours of Nativity of Christ
Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων / Great Vespers of Nativity of Christ

9.30-11.30
9.30-11.30
5.00-6.00μμ

Δευτέρα

25/12/17

Η Γέννησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / The Birth of our Lord Jesus Christ

9.30-12.30

Τρίτη

26/12/17

Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου / Synaxis of the Most Holy Mother of God

9.30-12.00

Τετάρτη

27/12/17

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

9.30-11.30

Ιανουάριος 2018 / January 2018
Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great
Μεγάλες Ώρες, Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου και Μἐγας Αγιασμός

9.30-12.30
9.30-1.00

Δευτέρα
Παρασκευή

1/1/18
5/1/18

Σάββατο

6/1/18

Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασμός / Holy Theophany and Great Blessing of Water

9.30-1.00

Κυριακή

7/1/18

Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser

9.30-12.30

Great Hours, Great Vespers of Holy Theophany and Divine Liturgy of Basil the Great and Great Blessing of Water

Αρκετές ημέρες πριν
τα Χριστούγεννα η Αγία μας
Εκκλησία αρχίζει και προμηνύει την γέννηση του Κυρίου
μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού και μας καλεί να ετοιμαστούμε και να πάρουμε
μέρος και εμείς σε αυτό το
μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως.
Ή δη από την Εορτή
των Εισοδείων της Θεοτόκου
ακούμε το «Χριστός γεννάται
δοξάσατε» που είναι οι Καταβασίες της περιόδου και θα
συνεχίσουν να ακούγονται
μέχρι και την εορτή των Χριστουγέννων καθημερινά.
Αργότερα στην εορτή
του Αποστόλου Ανδρέα στο
«και νυν» της εορτής των στιχηρών ακούμε: “Ἡσαΐ α χόρευε, λόγον Θεοῦ ὑπόδεξαι·
προφήτευσον τῇ κόρῃ Μαριάμ, βάτον καταφλέγεσθαι, καὶ
πυρὶ μὴ καίεσθαι, τῇ αἴγλῃ
τῆς Θεότητος. Βηθλεὲμ εὐτρεπίζου, ἄνοιγε πύλην ἡ Ἐδέμ”·
Και καθημερινά σχεδόν σε όλες τις Ακολουθίες
έχουμε τα προεόρτια με κατακλείδα τον μεγάλο ύμνο:
“Προεορτάσωμεν λαοί Χ ριστοῦ τὰ Γενέθλια
καὶ
ἐπάραντες τὸν νοῦν ἐπὶ τὴν
Βηθλεὲμ...ἤνοικται γὰρ ἡ

Ἐδέμ, ἐκ Παρθένου Ἁγνῆς
Θεοῦ προερχομένου,...».
Όλη δε αυτή την περίοδο συνοδεύει λευκή νηστεία διότι αποφεύγουμε το
κρέας και τα γαλακτερά και
τα αντικαθιστούμε με το ψάρι.
Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας
κ.κ. Αναστάσιος στο βιβλίο
του «Θεός εφανερώθη εν
σαρκί...»
το ν ί ζ ε ι :
"Προσλαμβάνοντας ο
Χριστός την ανθρώπινη φύση, χάρισε ασύλληπτη αξία
στον άνθρωπο, στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Ιησούς
ταπεινώθηκε, για να υπενθυμίζει πάντοτε την αξιοπρέπεια των ταπεινών. Διώχθηκε,
για να τονίζει σταθερά την
αξιοπρέπεια των άδικα διωκομένων. Έζησε φτωχά, για
να μην ξεχνιέται η αξιοπρέπεια των φτωχών. Ξενιτεύθηκε, για να υπενθυμίζει την

αξιοπρέπεια των ξενιτεμένων.
Υπέφερε, μεταδίδοντας αξιοπρέπεια σ’ αυτούς που υποφέρουν. Ταλαιπωρήθηκε ως
παιδί, για να μην μπορούν οι
δικοί του να λησμονούν την
αξιοπρέπεια των παιδιών
όλου του κόσμου."
Εμείς τι θα κάνουμε
για όλα αυτά που είναι ο Κύριός μας, αδελφοί. Ο καθένας
από εμάς γνωρίζει πολύ καλά
τι πρέπει να κάνει. Και αν
ακόμη δεν γνωρίζει ας προσευχηθεί αυτά τα Χριστούγεννα να κατοικήσεις μέσα
του το Νεογέννητο βρέφος
για να τον γεμίσει Ειρήνη.
«Την επί γης Ειρήνη!!!».
Εύχομαι καλή δύναμη
για το υπόλοιπο της Σαρακοστής των Χριστουγέννων και
με υγεία και δύναμη να φτάσουμε και να εορτάσουμε τα
Χριστούγεννα.
Χρόνια Πολλά σε όλους!!!

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Ο χρόνος γέννησης και η εθνικότητα του Άγιου Ιγνατίου είναι ασαφή. Στο
θρόνο της Αντιόχειας ο Ιγνάτιος ανέβηκε
μεταξύ 68-70 μ.Χ. Ποίμανε σαν αποστολικός διδάσκαλος και στάθηκε φρουρός των
ψυχών του ποιμνίου του.
Όταν ο Τραϊανός διέταξε διωγμό
κατά των Χριστιανών, θαρραλέα ο Ιγνάτιος, ενώ ο βασιλιάς περνούσε από την
Αντιόχεια, παρουσιάστηκε μπροστά του και
υπεράσπισε τα δίκαια της Εκκλησίας και
την αλήθεια της Χριστιανικής πίστης. Τότε
ο Τραϊανός, διέταξε τη σύλληψη του Ιγνατίου και τη μεταφορά του στη Ρώμη.
Οι Χριστιανοί της Ρώμης σκόπευαν
να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο, αλλά
ο Ιγνάτιος, με φλογερή δίψα προς το
μαρτύριο, έγραψε σ’ αυτούς να αφήσουν
να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι, την

20ή Δεκεμβρίου του έτους 107 μ.Χ., τον
έριξαν στο αμφιθέατρο, όπου πεινασμένα
θηρία τον κατασπάραξαν. Διασώθηκαν
μόνο τα μεγαλύτερα από τα οστά του, που
μεταφέρθηκαν και τάφηκαν με τιμές στην
Αντιόχεια.
Αργότερα μετακομίσθηκαν στη Ρώμη (β΄ ανακομιδή το 540 μ.Χ. και εναποτέθησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλήμεντος). Έτσι, ο Ιγνάτιος έμεινε μέχρι τέλους
πιστός στη διδαχή του Χριστού, και «ὁ
μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος
καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν ἔχει» (Β΄
επιστολή Ιωάννου, 9).
Εκείνος δηλαδή, που μένει στη
διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα
και τον Υιό έχει, διότι αυτός έγινε ναός
του Θεού και επομένως φέρει μέσα του
το Θεό. Γι' αυτό και ο Ιγνάτιος επονομάσθηκε Θεοφόρος.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια / Continued):
17. Του Ραφαήλ-Θωμά-Γαβριήλ γιου του Σοφοκλή και της Αιμιλίας Θεοδούλου, με αναδόχους την Ζωή Σπύρου και τον Αδάμο Καφκαρκού. 18. Του Θεόδωρου γιου του Πέτρου Πέτρου και της Μαρίας Καμπανέλλα,
με ανάδοχο τον Ανδρέα Καμπανέλλα. Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Νοέμβριο έγινε στην Εκκλησία μας ο Γάμος:

1. Του Ανδρέου Κακουρή μετά

της Σοφίας-Νικόλα Παναγή.

Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι
ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Νοέμβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Χρύσανθο Σοφοκλέους, Δημήτριο Κυπριανού (σύζυγο της Ευδοκίας Κυπριανού μέλος της Βοηθητικής Αδελφότητας) και Ελένης Καραόλου.

Αιωνία τους η μνήμη!

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αδελφότητας
& Άγιος Βασίλης

Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Αδελφότητάς μας εφέτος θα γίνει τις Κυριακές 10 &
17/12/2017, και την Κυριακή 24/12/2017 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 15η
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7μμ για την καθιερωμένη του Χριστουγεννιάτικη ομιλία.
Στο τέλος της ομιλίας θα ψάλουμε τα καθιερωμένα Κάλαντα. Σας περιμένουμε!!

Η φωτογραφία από την επίσκεψη του Αγγλικού Σχολείου St Catherine's C of E
Primary School στο Ware
στην Εκκλησία μας.
Ο Οικ. π. Δημητριανός Μελέκης υποδέχθηκε τα παιδιά και τους εξήγησε αρκετά πράγματα γύρω από τον
Ορθόδοξο Ναό
και την Λατρεία μας,

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Αραμπέλλας-Μαρία κόρης του Παναγιώτη Λάμπρου
και της Roxanne Aszielowicz, με αναδόχους την Ανδρούλλα Λάμπρου και τον Benjamin Kelly.
2. Της Αλίκης-Μίρας κόρης του Ιωάννου Ζωγράφου και
της Μαρίας Αλεξάνδρου, με αναδόχους την ΆνναΑιμιλία Χαραλάμπους και την Ελένη Ζωγράφου.
3. Της Αιμιλίας-Bella κόρης του Δημοσθένη και της Charlotte Φλουρή, με αναδόχους τον Χριστόφορο Νικολάου
και τον Ξένιο Ματζίλα.
4. Του Χαράλαμπου-Ιάκωβου-Ανδρέου γιου του MartinJames και της Αναστασίας Smyth, με αναδόχους την
Παναγιώτα Σάββα, τον Λουκά Σάββα και την Ιωάννα
Boon.
5. Της Αριάδνη-Rose κόρης του Michael Wright και της
Χριστιάννας Φίλη, με αναδόχους την Στέφανη Ιπποκράτους και τον Ανδρέα Ιπποκράτους.
6. Του Έκτωρ-Δημήτριου γιου του Ηλία και της ΑκριβήςΑγγελικής Νανά, με ανάδοχο τον Αναστάσιο Σταύρου.
7. Της Αλεξίας κόρης του Ανδρέου-Λουκά και της Χριστίνας Jones, με αναδόχους την Έλενα Σπύρου και τον
Παναγιώτη Σπύρου.
8. Της Αιμιλίας-Remi κόρης του Daniel και της Σοφίας
Pecce, με αναδόχους την Χριστίνα-Λουΐζα Darling και
τον Michael Darling.
9. Του Θεόδωρου γιου του Ιάκωβου και της Μαριάννας
Τσεκούρα, με αναδόχους τον Σαββάκη Χριστοδουλίδη
και την Laura Christodoulides.
10.Της Αιμιλίας-Μαρίας κόρης του Ιωάννου-Νικολάου και
της Σοφίας-Ελισάβετ Σπύρου, με αναδόχους την ΈλεναΝίκολα Σπύρου και τον Σωτήρη-Αιμίλιου Πέτρου.
11.Της Millie-Ελισάβετ κόρης του Ιωσήφ-Ανδρέου Αβραάμ
και της Karen-Elizabeth Miles, με αναδόχους τον Γεώργιο Πολυκάρπου, την Siobhan Lismore και την Chelsea Clarke-Worroll.
12.Της Ολίβια κόρης του Christopher-Peter και της Αλεξάνδρας Barron, με αναδόχους την Μαρία Rosario και τον
Charles Pantlin.
13.Του κατηχούμενου Γεωργίου που εισήλθε πίσω στην
Ορθοδοξία δια Χρίσματος από την αίρεση των Ευαγγελικών Προτεσταντών γιου του Αντωνίου και της Χρυσαύγης Γεωργίου, με ανάδοχο τον Μιχαήλ Χατζηκυριάκου.
14.Της κατηχούμενης Καλλισθένης Γεωργίου που εισήλθε
πίσω στην Ορθοδοξία δια Χρίσματος από την αίρεση
των Ευαγγελικών Προτεσταντών κόρης του Ανδρέου και
της Ελένης Φιλίππου, με ανάδοχο την Μαρία Χαραλάμπους.
15. Της Εύας-Αριάνας κόρης του Αδάμου και της Μαριάννα
Χαραλάμπους, με αναδόχους την Μαρία Αλεξάνδρου και
τον Παναγιώτη Χαραλάμπους.
16. Του Χριστιανού-Άγγελου γιου του Μιχαήλ και της Παναγιώτας Χριστοδουλίδη, με αναδόχους τον Λοΐζο Λοΐζου
και τον Σάββα Χατζηκυριάκου.
<— (Συνέχεια / Continued)

Jesus’ parable of the widow and the uncaring judge
in St Luke’s gospel is a variation of a set of proverbs found
in the Deutero-Canonical book called Wisdom of Sirach:
“Then He spoke a parable to them, that men
always ought to pray and not lose heart, saying:
‘There was in a certain city a judge who did not
fear God nor regard man. Now there was a
widow in that city; and she came to him, saying, ‘Get justice for me from my adversary.’
And he would not for a while; but afterward he
said within himself, ‘Though I do not fear God
nor regard man, yet because this widow troubles me I will avenge her, lest by her continual
coming she weary me.’ Then the Lord said,
‘Hear what the unjust judge said. And shall
God not avenge His own elect who cry out day
and night to Him, though He bears long with
them? I tell you that He will avenge them
speedily. Nevertheless, when the Son of Man
comes, will He really find the faith on the
earth?’” (Luke 18:1-8)

Sadducees hated Jesus and despised the fact that He declared Himself the Son of God. They plotted to put Him to
the test and condemn Him to a shameful death to see if God
would rescue Him.
The passage that refers to the above is:
“Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, Reproaches us for transgressions of the law and charges us with
violations of our training. He professes to have
knowledge of God and styles himself a child of the Lord.
To us he is the censure of our thoughts; merely to see
him is a hardship for us, Because his life is not like other
men’s, and different are his ways. He judges us debased;
he holds aloof from our paths as from things impure. He
calls blest the destiny of the just and boasts that God is
his Father.
Let us see whether his words be true; let us find out
what will happen to him. For if the just one be the son of
God, he will defend him and deliver him from the hand
of his foes. With revilement and torture let us put him to
the test that we may have proof of his gentleness and try
his patience. Let us condemn him to a shameful death;
for according to his own words, God will take care of
him.” (Wisdom of Solomon 2:12-20)
How can we say that such Scripture is uninspired?
What other Scripture gives such a clear and amazing description of Jesus Christ and what He said a few years before He was born? Even the Early Church used this inspired
writing to further instruct those most recently baptised. This
book has deeply influenced the Church’s teachings on the
Incarnation of Christ, as well as its understanding of God,
salvation, and the nature of the Church itself bridging the
Old to the New Testament in terms of theology and preparation for the Advent of Christ. Non-Orthodox Christians
who say that the Apostles only used the Bible to teach do
not take all these verses mentioned above into consideration, which are taken from Deutero-Canonical or Apocryphal sources. We must be very careful not to distort the
Scriptures to fit our own personal views. By doing this, we
not only dishonour the Sacred Scriptures, we blaspheme
God as well!

“He will not show partiality in the case of a
poor man; and he will listen to the prayer of
one who is wronged. He will not ignore the
supplication of the orphan, nor the widow
when she pours out her story. Do not the tears
of the widow run down her cheek as she cries
out against him who has caused them to
fall?” (Wisdom of Sirach 35:13-15).
St Paul makes numerous allusions to the wisdom
and power of God, which have powerful affinity with the
Book of Wisdom, the theology of which is strongly Christian. One example of this is “Therefore, just as through
one man sin entered into the world, and death through
sin, and so death spread to all men, because all
sinned” (Romans 5:12). The understanding of the Fall
does not depend solely on the passage in Genesis, which
does not directly blame the existence of sin today on Adam’s transgression. The doctrine is there to a degree, but St
Paul’s explanation of this passage is informed by the Deutero-Canonical book called the Wisdom of Solomon “But
by the envy of the devil, death entered the world, and HAPPY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR 2018!
they who are in his possession experience it” (Wisdom of
Solomon 2:24).
(To Be Continued…)
There is also another passage from the DeuteroCanonical book called the Wisdom of Solomon, which
gives a very strong description of the Messiah that is hard
to ignore describing what Jesus Christ claimed: He is the
Son of God!; Jesus boasts that God is His Father!; Jesus has
secret knowledge of God; Jesus reproached the Pharisees Μπορείτε πλέον από τα
and Sadducees as transgressing the Law. He sets Himself κινητά σας να κατεβάσετην εφαρμογή και να
against their ways; Jesus was a hardship for the Pharisees τεβλέπετε
ζωντανά τις
and Sadducees, and they despised Him; Jesus was certainly
Ιερές Ακολουθίες
unlike other men. His ways are unique; The Pharisees and
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