ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ
L KYTHREOTIS £100.

T NADIOTIS £100.

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

S MASTRIDES £40

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 Μάρτιο πρόσφεραν οι κυρίες Παναγιώτα Παναγή και Παναγιώτα Αντωνίου. 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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας, Ladies Lunch, για εφέτος έγινε το
Σάββατο 10/03/2018. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και εφέτος εκδήλωσή μας αυτή. Το πο- 06. Ευτύχιος
σό ξεπέρασε τις £5000. Θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο της Αδελφότητάς μας κ. Λήδα 09. Ραφαήλ
Γιάγκου και σε όλες τις Κυρίες που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Συγχαρητήρια!!
10. Περικλής, Επαμεινώνδας,

SUNDAY LUNCH

Την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018 αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία ο Πρόεδρος μας κ.
Μιχαλάκης Πιλινά και κ. Στέλλα Αμερικάνου πρόσφεραν φαγητό για την Εκκλησία μας.
Το ποσό ανήλθε στις £2500. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρό και όλους που πήραν μέρος.

ΠΑΣΧΑ
2018

Μιλτιάδης, Ισοκράτης
15. Λεωνίδας
16. Γαλήνη
23. Γεώργιος
25. Μάρκος
24. Αχιλλέας, Βαλεντίνη
29. Ιάσων

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!


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 2018 / April 2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME
9/4/18

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

7.00-8.30μμ

Τρίτη

10/4/18

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
Δευτέρα
Τετάρτη

13/4/18
23/4/18
25/4/18

Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου / Great-martyr George the Trophy-bearer
Μάρκου του Ευαγγελιστού / Mark the Evangelist
Μάϊος 2018 / May 2018
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost
Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού
St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Δευτέρα

Τρίτη
Τετάρτη
Σάββατο

1/5/18
2/5/18
5/5/18

9.30-10.00
9.30-11.30
9.30-11.30

Τα ξημερώματα της 28ης
Μαρτίου 2018 εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων
Ιάκωβος, ύστερα από πολύμηνη
περιπέτεια με την υγεία του. Τις
τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν
σε Θεραπευτήριο της Κωνσταντινουπόλεως.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε, το
πρωί, στον Πατριαρχικό Ναό,
τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του μακαριστού μητροπολίτη, παρουσία ιεραρχών του
Θρόνου, της Πατριαρχικής Αυλής και των εργαζομένων στο
Πατριαρχείο.
Το μεσημέρι συνήλθε η
ευρισκόμενη στην Πόλη Ιεραρχία του Θρόνου, προκειμένου
να αποφασίσει για τα διαδικαστικά της εξοδίου Ακολουθίας,
καθώς και για να αναγγείλει,
κατά την εκκλησιαστική παράδοση, και επισήμως την εκδημία
του μακαριστού ιεράρχη.
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία τελέστηκε το Σάββατο του Λαζάρου
31η Μαρτίου 2018 στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Δημητρίου Πριγκήπου, αφού το

πρωί της ίδιας ημέρας τελέστηκε Θεία Λ ειτουργία.
Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος,
κυρός Ιάκωβος (Σωφρονιάδης),
γεννήθηκε στο Φερίκιοϊ Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1947.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές
φοίτησε στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο και στη συνέχεια εισήχθη
στην Ι. Θεολογική Σχολή Χ άλκης, από την οποία αποφοίτησε
το 1970. Κατά το τελευταίο έτος
της φοίτησής του, στις 14 Σε-

πτεμβρίου 1969, χειροτονήθηκε
διάκονος στην Αθήνα και έλαβε
το όνομα Ιάκωβος. Μετά την
αποφοίτησή του, προσελήφθη
ως Πατριαρχικός Διάκονος και
Εισηγητής του Οικουμενικού
Πατριάρχου. Το 1973 διορίσθηκε Κωδικογράφος και την επόμενη χρονιά προήχθη στη θέση
του υπογραμματέως της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου. Το 1984
προήχθη σε αρχιγραμματέα, και
το 1987 εξελέγη μητροπολίτης
Λ αοδικείας.
Την 1η Οκτωβρίου 2000
τέλεσε τα Εγκαίνια του Ιερού

μας Ναού.
Τον Ιούνιο του 2002 μετετέθη στην Ι. Μητρόπολη Πριγκηποννήσων. Κατά το διάστημα της διακονίας του στην Πατριαρχική Αυλή και στη συνέχεια ως μητροπολίτης δημοσίευσε άρθρα, μελέτες και λόγους
σε πληθώρα περιοδικών, καθώς
και στον ημερήσιο Τύπο της
Κωνσταντινουπόλεως. Δέχθηκε
τιμητικές διακρίσεις από τις Εκκλησίες Ιεροσολύμων, Ρωσίας,
Ρουμανίας, Ελλάδος, Πολωνίας,
Γεωργίας, την Ι. Μονή Σινά,
διάφορες Ι. Μητροπόλεις και
Ιδρύματα. Το 2011 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος του Ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός», ενώ πρόσφατα
αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κυρός Ιάκωβος συνδέθηκε
τόσο πολύ με την Κοινότητά
μας και παρακολουθούσε καθημερινά το έργο μας.
Σύσσωμη η Κοινότητά
μας ευγνωμονούσα εύχεται Αιωνία η Μνήμη!!!

Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος.
Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος γεννήθηκε
περίπου το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από
γονείς Χριστιανούς. Ο πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικά για το Χριστό όταν
ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα
του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα
της την Παλαιστίνη, όπου είχε και τα κτήματα της. Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε
στο Ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην
ηλικία, διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις τέλεια. Όλοι τον θαύμαζαν
για το παράστημα του. Γι' αυτό, γρήγορα
τον προήγαγαν σε ανώτερα αξιώματα και
του έδωσαν τον τίτλο του κόμη και ο Διοκλητιανός τον εκτιμούσε πολύ…..
….Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στην
φυλακή και την νύκτα είδε στ' όνειρο του
τον Χριστό, που του ανάγγειλε ότι θα πάρει
το στεφάνι του μαρτυρίου και θα αξιωθεί
της αιωνίου ζωής. Σαν ξημέρωσε διατάχτηκαν οι στρατιώτες από τον Διοκλητιανό να
παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγ-

ματικά ο Άγιος βάδιζε γεμάτος χαρά προς
τον βασιλέα, επειδή προγνώριζε ότι έφτασε
το τέλος του. Μόλις λοιπόν τον αντίκρισε
ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στον
ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο
είδωλο του. Όταν μπήκε ο Άγιος στον
ναό, σήκωσε το χέρι και αφού έκανε το
σημείο του σταυρού διέταξε το είδωλο να
πέσει. Αμέσως τούτο έπεσε και έγινε κομμάτια.
Ο ιερέας των ειδώλων και ο λαός
τόσο πολύ θύμωσαν, που φώναζαν στον
βασιλέα να θανατώσει τον Γεώργιο. Ο
Διοκλητιανός έβγαλε διαταγή και του έκοψε
το κεφάλι. Ο πιστός υπηρέτης του Αγίου,
Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του
Αγίου, παρέλαβε το Άγιο λείψανο του
Μάρτυρα μαζί με αυτό της μητέρας του
Αγίας Πολυχρονίας και το μετέφερε στη
Λύδδα της Παλαιστίνης. Κατά την Εκκλησία
μας, ο ένδοξος αυτός μεγαλομάρτυρας
είναι ο μαργαρίτης ο πολύτιμος, ο αριστεύς ο θείος, ο λέων ο ένδοξος, ο αστήρ ο πολύφωτος, του Χριστού οπλίτης,
της ουρανίου στρατιάς ο συνόμιλος.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Μάρτιο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Αλέξανδρου γιου του Κωνσταντίνου Μαυρομάτη και
της Ann-Therese Levin, με αναδόχους την Χριστάλλα
Αχιλλέως και τον Νικόλαο Αχιλλέως.
2. Της Χλόης-Γεωργίας κόρης του Μιχαήλ και της Ανδρούλλας Βίκτωρος, με αναδόχους τον Μιχαήλ Χριστοδούλου και την Μαρία Χρίστου.
3. Του Λεωνίδα-Ιωάννη γιου του Κωνσταντίνου και της
Jodie Πιλάλη, με αναδόχους τον Έκτωρα Κανάρη και την
Μαρία Κανάρη.
4. Της Αθήνας-May κόρης του Μάριου και της Ναταλίας
Σαββίδη, με αναδόχους την Αικατερίνη Collinge και τον
Alex Collinge.
5. Της Ολίβιας κόρης του Νικολάου και της Μαρίας Κεφάλα, με αναδόχους τον Νικόλαο Κεφάλα και την Μαρία
Κεφάλα.
6. Της Βικτωρίας-Lilianne κόρης του Δημητρίου-Ανδρέου
Ζάμπα και της Vicki-Anne Cottenham, με ανάδοχο την
Λουΐζα Γεωργίου.
7. Της Σαββάννας-Νατάσας κόρης του Παναγιώτη και της
Ζωής Συμεού, με αναδόχους τον Ανδρέα Συμεού και
την Tatiana Symeou.
8. Της Σοφίας-Έλενας-Μαρίας κόρης του Παναγιώτη και
της Άντρης Αρτεμίου, με αναδόχους την Καρολίνα Ιερονύμου και την Λεία-Μαρία Αρτεμίου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Μάρτιο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία των αείμνηστων Γεώργιου Πέτρου, Αλεξάνδρας Ζαμπακίδη, Μάριου-Λουκά Λάμπρου, Γεωργίου Μουγή και Χρίστου Ζαβρού.

Αιωνία τους η μνήμη!

We continue to list some bad practices and teachings that has infiltrated into the various Christian Churches and
other religions from religious leaders that are members of the
from these various sects:
Lodges. The Orthodox Christian God is the Holy
 Not allowing clergy to choose whether to be married or Masonic
Trinity – Father, Son (Jesus Christ) and Holy Spirit – which is
unmarried, ie. Enforced celibacy on all clergy
one in essence. Other religions do not teach this, including the
 ordaining women priests/pastors/ministers and/or bishops Monotheistic ones like Judaism and Islam)
(This has never been done in the history of the Church. Fe-  the Church has two lungs (Roman Catholicism and Orthomale priestesses are a pagan practice, which God in the Old dox Christianity) and both are needed for the Church to function
and New Testament did not endorse)
properly (untrue since heresy divides itself from the True Body
of Christ and therefore Orthodoxy doesn’t need Roman Ca no baptism for children or babies
tholicism or Protestantism to function properly. This doesn’t
 practicing no baptism
mean that the Orthodox Church should not be in dialogue
 practicing one immersion at baptism (There is baptism in with these groups in the hope of them coming back to the origwater and you need to be immersed three times – This is the inal Orthodox, Catholic and Apostolic Church and its Faith
and Practices)
Apostolic practice from the beginning!)

just sprinkling water on the head of a child being Chris-  not calling the Virgin Mary the Mother of God (God in the
tened (Apostolic and Orthodox practice is to plunge three times flesh of course and not God in His eternity)
in water the person being baptised)
 belief in the Immaculate Conception of the Virgin Mary
 not practicing confession to their clergy for the salvation of  belief that the Virgin Mary is Co-Redemptrix with Christ
people as Christ instituted it to His Apostles
 use of wafers (unleavened – dead Christ) instead of risen
 not baptising in the name of the Holy Trinity but in the (leavened – risen Christ) bread
name of just Jesus or just the Holy Spirit or any other formula
 giving just the host (wafer or bread) to Christians as “Holy
 the Holy Spirit is not God but the active power of God
Communion”
 teaching of the secret (invisible) appearance of Christ to  giving grape juice for Holy Communion and not wine
rapture the church before the coming of the Anti-Christ instead (Jews would have used wine for their religious meals like Orof the Second Coming of Christ being visible to all and Chris- thodox Christians)
tians will suffer persecution
 believing that a non-Orthodox Christian should be allowed
 the kingdom of God in the future being earthly for a literal to receive Holy Communion in an Orthodox Church (this is not
thousand years where the righteous only will be resurrected and allowed since they are not in communion with the Orthodox
after this Christ appearing for a third time in history to judge the Church nor do they believe what she teaches)
unrighteous
 believing that an Orthodox Christian should be allowed to
 the Kingdom of God shall be material for a thousand years receive Holy Communion in an non-Orthodox Church (this is
or eternal on earth instead of eternal and not of this world not allowed since Orthodox Christian sacraments only give
(heavenly)
salvation and are beneficial to an Orthodox Christian and
 the end of the world and the Second Coming shall be in there are many things that these other churches teach that are
2012 or any other date mentioned in the past or in the future by contrary to the Orthodox Christian Faith)
various groups
 belief that the bread and wine at Holy Communion is not
 the soul sleeps until the Second Coming (actually the soul the Body and Blood of Christ (Christ said that it is His Body and
can see and hear even after death but it is the body that is Blood!)
sleeping until the Second Coming)
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! HAPPY PASCHA (EASTER)!
 belief that there is no eternal hell and punishment and
therefore sinners will be destroyed to extinction
(To Be Continued…)





disregarding or changing any of the articles in the NiceneConstantinopolitan Creed of the 4th century



belief that all Christian Churches who believe in Jesus are
all part of the invisible “one church” of Christ as part of the
different branches belonging to the same tree, ie. Church Μπορείτε πλέον από τα
(Branch Theory). This is untrue since the Church is visible and κινητά σας να κατεβάσεone!
τε την εφαρμογή και να
ζωντανά τις
 belief that all religions are different paths that lead to the βλέπετε
Ιερές Ακολουθίες
same “god” (this is untrue and is part of the Masonic ideology
Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. Δημητριανός Μελέκης
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