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

ST CATHERINES C & E PRIMARY SCHOOL £35. N NEOKLEOUS £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. Το
φαγητό τον μήνα Φεβρουάριο πρόσφεραν η Πρόεδρος κ. Λήδα Γιάνγκου και η κ. Ανδρούλα Αγαθοκλέους. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

LADIES LUNCH

ΦΑΓΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ
Το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας Ladies Lunch για εφέτος θα
γίνει το Σάββατο 10/03/2018 στο Tilbury Hall (United Reformed Church), Darkes 01. Ευδοκία
Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιμή εισιτηρίου £20. Παρα- 02. Ευθαλία
καλούμε όλες τις Κυρίες να μας τιμήσουνε με την παρουσία τους!!
07. Ευγένιος
17. Αλέξιος
LUNCH IN MEMORY
19. Χρύσανθος
Την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία ο Πρόεδρος
25. Ευάγγελος
μας κ. Μιχαλάκης Πιλινά θα προσφέρει φαγητό (το καθιερωμένο ψάρι λόγω της
ημέρας) για ενίσχυση του ταμείου της Εκκλησίας μας. Τιμή φαγητού £20 με γλυκό
και ποτό. Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή από τώρα.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018. Στον πανηγυρικό της ημέρας η Προϊσταμένη της ΚΕΑ κ. Μαρία Παπαλούκα. Παρών και ο Ακόλουθος Αμύνης της Κύπρου και αρκετοί εκπρόσωποι της Παροικίας μας.

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ


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
Μάρτιος 2018 / March 2018
Πέμπτη
Παρασκευή
Τετάρτη
Παρασκευή
Τετάρτη
Παρασκευή
Τετάρτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

1/3/18
2/3/18
7/3/18
9/3/18
14/3/18
16/3/18
21/3/18
23/3/18
24/3/18
25/3/18

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Β΄ Χαιρετισμοί / Second Salutations to the Mother of God
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Γ΄ Χαιρετισμοί / Third Salutations to the Mother of God
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Δ΄ Χαιρετισμοί / Fourth Salutations to the Mother of God
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Ακάθιστος Ύμνος / Akathist Hymn
Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος)
Annunciation of the Mother of God (fish permitted)
Απρίλιος 2018 / April 2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME

9.30-10.00
7.00-8.30μμ
9.30-11.30
7.00-8.30μμ
7.00-9.00μμ
7.00-8.30μμ
9.30-11.30
7.00-9.00μμ
5.00-6.00μμ
9.30-12.30

Ή δη βρισκόμαστε στη
δεύτερη εβδομάδα της αγίας
και μεγάλης Τεσσαρακοστής,
κατά την οποία η Εκκλησία
μας προτείνει τον τρόπο και
μας παρέχει τα μέσα για τον
πνευματικό μας αγώνα. Ο
τρόπος και τα μέσα αυτά δεν
είναι αδύνατα για τον καθένα
από εμάς. Είναι τρόπος και
μέσα δοκιμασμένα και εφαρμόζουν απόλυτα στην ανθρώπινη μας φύση ή και αδυναμία.
Ποιά είναι τα μέσα αυτά που μας προτείνονται κατ’
εξοχήν κατά την περίοδο
αυτή της αγίας και μεγάλης
Τεσσαρακοστής;
Πρώτον, η νηστεία.
Είναι προφανές ότι η νηστεία
θέλει να οδηγήσει τον
άνθρωπο στην εγκράτεια και
στη δυνατότητα να δαμάσει
τα πάθη του.
Η αποχή από φαγητά,
όχι μόνο ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την
ποσότητα, νηστεία που σημαίνει ότι αυτός που νηστεύει
πρέπει να αισθανθεί την πείνα, θα τον οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της πνευματικής πείνας και έτσι θα αναζητήσει την πνευματική τροφή για τον κορεσμό της
πνευματικής του πείνας, κατά

τον τρόπο που αναζητά την
υλική για να διατηρήσει τη
φυσική του ύπαρξη.
Παραδείγματα έχουμε
πολλά από ανθρώπους που
άσκησαν το μέσο της νηστείας, όπως ο Μωυσής, ο Ηλίας
και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας. Ο Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός αποτελεί το κατ’ εξοχήν παράδειγμα. Νήστεψε
σαράντα ημέρες και αντί να
υποκύψει στην αναζήτηση της
υλικής τροφής, όπως του υ-

ποδείκνυε ο πειρασμός, είπε
ότι «ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί
ρήματι εκπορευομένω διά
στόματος Θεού».
Δεύτερον Η προσευχή. Ο άνθρωπος δεν πρέπει
να περιορίζει την ύπαρξή του
από μόνος του στον υλικό
και μόνο κόσμο και στον
προσμετρίσιμο χρόνο της επί
γης ζωής του.
Είναι τραγικό να του
λέγει ο Θεός είσαι αιώνιος
και εκείνος να θέλει να είναι

μόνο θνητός και να καθορίζει και να περιορίζει το χρόνο της υπάρξεώς του μόνο
πάνω στη γη αυτή.
Η προσευχή είναι από
τα μέσα με τα οποία μας παρέχεται η δυνατότητα να
σπάσουμε το φράγμα της
ύλης και του χρόνου και να
επικοινωνήσουμε με τον αιώνιο Θεό.
Όντως, καθόλη τη
διάρκεια της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής έχουμε
τη συγκέντρωση του ανεκτίμητου λειτουργικού πλούτου
της Εκκλησίας μας, που μας
εισάγει στα νοήματα της λατρείας του Θεού, στη σημασία και αναγκαιότητα της συμμετοχής μας στις διάφορες
Ακολουθίες.
Τρίτον οι Ιερές ακολουθίες. Να υπενθυμίσουμε
τις Ακολουθίες του Νυχθημέρου: Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός, Μεγάλο Απόδειπνο. Επίσης, τις Λειτουργίες των
Προηγιασμένων Δώρων, με
τις οποίες μας παρέχεται η
δυνατότητα πιο πυκνής συμμετοχής μας στη Θεία Κοινωνία.
Συνέχεια F F F
ΚΑΛΗ ΑΓΙΑ
ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Συνέχεια F F F
Τις Ακολουθίες των Χ αιρετισμών, Η τέλεση της Θείας Λ ειτουργίας του Αγίου Ιωάννη του
Χ ρυσοστόμου κατά τα Σάββατα
και του Μεγάλου Βασιλείου κατά
τις Κυριακές της περιόδου αυτής
των νηστειών. Ο Μεγάλος Κανόνας, και βεβαίως οι εξαιρετικές
Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος.
Ο πνευματικός μας αγώνας
αποσκοπεί στον ένα και μοναδικό στόχο και γεγονός που θα
ακολουθήσει ως επιστέγασμα, τα
Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χ ριστού.
Η πορεία αυτή δεν είναι

τυπική και δεν πρέπει να είναι
τυπολατρική. Με την πορεία μας
αυτή, αφ’ ενός μεν μετέχουμε
στα Πάθη και στην Ανάσταση
του Κυρίου, αφ’ ετέρου δε χαράσσουμε και τη δική μας πορεία μέσα στον κόσμο για να οδηγηθούμε στην ένωσή μας με την
αληθινή ζωή, με τον Τριαδικό
Θεό, τον Πατέρα και τον Υιό και
το Άγιο Πνεύμα.
Η νηστεία, η προσευχή, η
ελεημοσύνη, η αγάπη του Θεού,
η αγάπη του πλησίον μας είναι
ένδειξη της ανταπόκρισης του
ανθρώπου στην κλήση αυτή του
Θεού.
(Η Α γία και Μεγάλη Σαρακοστή Μητροπολίτη Κωνσταντίας – Α μμοχώστου Βασιλείου)

LUNCH IN MEMORY
Το Σάββατο 17η Φεβρουαρίου 2018 αμέσως μετά το Β Ψυχοσάββατο η κ. Ευδοκία Κυπριανού στην μνήμη του μακαριστού συζύγου της Δημητρίου, παρέθεσε φαγητό για ενίσχυση του ταμείου της Εκκλησίας μας. Το ποσό που μαζεύτηκε ξεπέρασε τις £1300. Θερμές ευχαριστίες στην κ. Ευδοκία και στην οικογένειά της.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Θεόδωρου γιου του Πέτρου και της Jay Δημητρίου,
με ανάδοχο την Έλενα Δημητρίου.
2. Του Λουκά-Χριστάκη γιου του Χριστάκη Σάββα και της
Alicia Pullan, με ανάδοχο την Άννα Σάββα.
3. Του Παρασκευά γιου του Ιωάννη και της Μαρίας Τομπάζου, με αναδόχους την Ναντια Βιολάρη και την Θέκλα
Βιολάρη.
4. Της Αριάνας-Lola κόρης του Μιχαήλ-Ανδρέα Μιχαήλ και
της Leena Rampul, με αναδόχους την Χαριθέα Κυριάκου και τον Σάββα Κυριάκου.
5. Του Νικολάου γιου του Αντωνίου Νεοκλέους και της
Marta Horvath, με αναδόχους την Νίκη Νεοκλέους και
την Άντρη Νεοκλέους.
6. Της Αιμιλιάνας-Ιουλίας κόρης του Δανιήλ και της Χρυστάλλας Δημητρίου, με αναδόχους την Μιχαέλα Σωτηρίου και τον Ανδρέα Σωτηρίου.
7. Της Σοφίας-Sienna κόρης του Πέτρου Σπύρου και της
Pia-Carmela Zinni, με αναδόχους τον Κωνσταντίνο
Παλιούρα, τον Ανδρέα Τζιαλλή και την Στέφανη Τζιαλλή.
8. Της Αναστασίας κόρης του Ανδρέου και της Νίκης Γρηγορίου, με αναδόχους τον Γιάννη Μιχαήλ και την Παντελίτσα Μιχαήλ.
9. Της Αθηνάς κόρης του Σάββα και της Γεωργίας Λοΐζου,
με αναδόχους την Μαριάννα Gurney και τον Μαρτίνο
Gurney.
10.Της κατηχούμενης Αντωνίνας κόρης του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνου και της Graziella Scibetta, με ανάδοχο
την Καλομοίρα-Μιράντα Νικολάου.
11.Της Λάουρας-Μελωδίας κόρης του David και της Σουζάννας Marshallsay, με αναδόχους τον Νικόλαο Corrigan, την Judith-Jane Boulcott και τον Andrew Marshallsay.
12.Του Λουκά-Χριστοφόρου γιου του Antonio και της
Ειρήνης Merlin, με ανάδοχο την Βασιλική Φωτίου.
13.Του Κωνσταντίνου-Άγγελου γιου του Γεωργίου και της
Νικολέττας Παφίτη, με αναδόχους την Αναστασία Ιερονύμου και τον Αντώνιο Ιερονύμου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Φεβρουαρίου εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αείμνηστων Κυριακής Γιασουμή,
Μιχαήλ Ανδρέου και Γεωργίου Στυλιανού.

Αιωνία τους η μνήμη!

ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

“For the time will come, when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up
for themselves teachers; and they will turn their ears
away from the truth, and be turned aside to fables.” (2
Timothy 4:3-4)
Apostolic doctrine is ‘sound doctrine’ as opposed
to the heretics’ doctrines, which are according to ‘their
own desires’. Many modern Christians create their own
sects when they are not ‘happy’ with the sect they are in.
It could be certain practices or teachings that they are in
disagreement with but the fact of the matter is that they
also go and create a version of the Christian faith according to their own vision/desire. Their intent might have
been justified in some cases, like the original Protestant
Reformation, but it has only created a path of division and
teaching of further unsound doctrine. These divisive people either put themselves as a teacher of these unapostolic
doctrines and/or appoint others to teach these heresies.
The teachers of these false doctrines create teachings and
practices, which turn others away from the truth of the
Apostolic Faith. Unfortunately, in the past few decades
many Orthodox Christians both young and old have also
departed from the Orthodox Christian Faith and joined
different heretical groups such as Jehovah’s Witnesses,
Evangelical Protestant sects, “born again” Christian sects
and Pentecostal sects. Sadly, the words of St Paul have
started to become true recently. Some such bad practices
and teachings from these various sects are:
 no belief or distorted belief in the Holy Trinity
(Father, Son and Holy Spirit) who are truly different persons of the same essence and equal to one another making
the One Godhead
 the Holy Spirit is only the active power or energy of
God and therefore not God (The Holy Spirit is God, equal
to the Father and the Son)
 Jesus is a good moral teacher only or a mere prophet,
ie. Jesus is an exalted human being only (No, He is the
Son of God who is equal to the Father and the Holy
Spirit)
 Jesus is not God and not equal to God the Father and
the Holy Spirit (Jesus Christ is God!)
 Jesus Christ is the archangel Michael (No He isn’t!
The Archangel Michael is an angel of God and not Jesus Christ)
 Jesus was married to Mary Magdalene and had children with her (He wasn’t married to her nor did he have
any children)
 Jesus was married to a woman in Kashmir in India
and had children with her after His resurrection and died

at 70 years of age (He wasn’t married to her nor did he
have any children. How did He marry both women in
different locations and remain with both of them until
the end of His life?)
 homosexual activity is to be acceptable as a way of
life (No. It is a sin, as is sex before marriage)
 homosexuals to be married in church (This would be
an abomination to do so in God’s house when He forbids it!)
 Jesus Christ was created by God at a point in time
and not begotten eternally from God the Father (He is
begotten eternally from God the Father)
 Jesus dying on the Cross to satisfy God the Father’s
full wrath for the sins of humanity, and provide a perfect
righteousness to be imputed to those who place trust in
His work on the Cross. Because of this righteousness,
those who have placed faith in Him are allowed access
into Heaven (Orthodox Christians believe that Christ’s
death had nothing to do with satisfying the wrath of
God. Rather, Christ’s death served two main purposes.
First, Jesus Christ united Himself with humanity in all
of its sufferings, sorrows, and pains. He took upon Himself the natural consequence of man’s sin, that is, suffering, rather than the wrath of God the Father for our
sins. Second, through His death, Christ annihilated the
bonds of death, and in doing so, destroyed the kingdom
of Satan – Acts 2:23-24; Romans 5:10; Romans 8:3; 1
Corinthians 15:21-23; 2 Corinthians 5:20-21; Colossians 1:21-22; Hebrews 2:14; Philippians 2:11-12)
 Holy Communion every month, Holy Communion
every quarter, no Holy Communion at all (should be more
often)
 No altar in their churches for Holy Communion
 Belief that there is no specialised priesthood mentioned in the New Testament to guide the faithful to
Christ (Apostolic hierarchy is Bishops, Priests and Deacons)
HAVE A BLESSED GREAT LENT!

(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

