
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.00—6.00 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

Ιουνίου 2018 / June 2018 

Παρασκευή         1/6/18 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service  9.30-10.00   
Κυριακή              3/6/18 Αγίων Πάντων / All Saints   9.30-12.30  

Δευτέρα            11/6/18 Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου / Bartholomew and Barnabas the Apostles  9.30-11.30  

Τετάρτη            20/6/18 Παναγίας Οδηγήτριας / Virgin Mary the Directress       9.30-11.30  

Κυριακή            24/6/18 Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόμου / The Nativity of St John the Baptist   9.30-12.30  

Πέμπτη             28/6/18 Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul  

7.00-8.30μμ  

Παρασκευή       29/6/18 Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων  
Peter and Paul the Leaders of the Apostles  

9.00-12.30  

Παρασκευή       29/6/18 Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 

Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles     
7.00-8.30μμ   

Σάββατο           30/6/18 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Γρηγόριο 

Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles with His Eminence Arch-
bishop Gregorios   

9.00-13.00 

 Ιουλίου 2018 / July 2018   

Σάββατο             7/7/18 Κυριακής Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Kyriaki   9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
K GEORGIOU £120.   E KELLATI £350.  E PALIOURAS £100 

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους Ηλικιωμένους μας. 
Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, αλλά και διάφοροι ομογενείς. Το 
φαγητό τον μήνα Μάϊο πρόσφερε ο Mr John Ife. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να 
μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιού-
ρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

02. Νικηφόρος 
04. Μάρθα 
05. Δωρόθεος 
08. Καλλιόπη 
11. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας 
12. Ονούφριος 
14. Ελισαίος 
22. Ευσέβιος 
29. Πέτρος, Παύλος 
30. Απόστολος 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

GREEK EVENING - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ελληνική μας βραδιά το Σάββατο 19η Μαΐου 2018. 
Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας, όσους βοήθησαν στο να γίνει επιτυχία και 
αυτή η βραδιά και κυρίως εσάς που πήρατε μέρος. Το ποσό που μαζεύτηκε από 
την εκδήλωση αυτή ξεπέρασε τις £8000. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΒΡΑΔΙΑ 19-5-2018 

 

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 

 

 Μπήκαμε στο καλοκαίρι 
σιγά σιγά αγαπητοί μου αδελ-
φοί με τον μήνα Ιούνιο.  Τ ο ν 
μήνα Ιούνιο σηματοδοτούν δύο 
μεγάλες εορτές της Εκκλησίας 
μας. Η εορτή των Αγίων Πά-
ντων που είναι για εφέτος την 
Κυριακή 3η Ιουνίου και η εορτή 
της Εκκλησίας μας το μεγάλο 
Πανηγύρι της Κοινότητάς μας η 
Εορτή των Αγίων Δώδεκα Απο-
στόλων.  
 Την Κυριακή των Αγίων 
Πάντων, εορτάζουμε, όσους αγί-
ασε το Άγιο Πνεύμα, τους Προ-
πάτορες και Πατριάρχες, τους 
Προφήτες και ιερούς Αποστό-
λους, τους Μάρτυρες και τους 
Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες και 
Οσιομάρτυρες, τους Όσιους και 
Δίκαιους και όλες γενικά τις 
άγιες Γυναίκες και τους υπόλοι-
πους ανώνυμους Αγίους. 
 Μεταξύ του μεγάλου α-
ριθμού των Χριστιανών που 
μαρτύρησαν ή κατά οποιοδήπο-
τε τρόπο προσέφεραν ή εργά-
σθηκαν υπέρ του Χριστιανι-
σμού υπάρχουν πολλοί των ο-
ποίων τα ονόματα παρέμειναν 
άγνωστα, όρισαν τόσο η Ορθό-
δοξη Ανατολική Εκκλησία όσο 
και η Δυτική συγκεκριμένη ημέ-
ρα που να τιμώνται όλοι ανεξαι-
ρέτως οι Άγιοι (οι Άγιοι Πάντες). 
 Η πρώτη επίσημη μαρτυ-
ρία για την εορτή των Αγίων 
Πάντων αναφέρεται σ’ ένα από-
σπασμα ομιλίας του Αγίου Ε-
φραίμ του Σύρου, που κάνει λό-
γο για μία εορτή «εις μνήμην 

των Μαρτύρων όλης της οικου-
μένης» στις 13 Μαΐου του 373 

στη Νίσιβη (σημερινή Νουσαϊ-
μπίν Τουρκίας) και την Έδεσσα 
(σημερινή Ούρφα Τουρκίας). Η 

εορτή των Αγίων Πάντων καθιε-
ρώθηκε οριστικά κατά τον 6ο 
αιώνα, όπως αναφέρεται σε ομι-
λία του διακόνου Κωνσταντίνου 
το 535. Τον 9ο αιώνα η εορτή 
των Αγίων Πάντων υιοθετήθηκε 

και από τη Δυτική Εκκλησία και 
καθιερώθηκε οριστικά από τον 
Πάπα Γρηγόριο Δ' (827-844). 

Κάθε χρόνο την Κυριακή των 
Αγίων Πάντων τελείται προσκύ-
νημα στις κατακόμβες της Μή-
λου, το αρχαιότερο στην Ελλά-
δα Χριστιανικό μνημείο. 
 Η Εορτή των Αγίων Δώ-

δεκα Αποστόλων συνοδεύεται 
από την νηστεία των Αγίων 
Αποστόλων. 

 Μία ακόμη μακρά περίο-
δος νηστείας είναι η λεγόμενη 
νηστεία των Αγίων Αποστόλων. 
Ονομάζεται έτσι διότι προηγεί-
ται των δύο αποστολικών εορ-
τών: της εορτής των Αγίων πρω-

τοκορυφαίων Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου (29 Ιουνίου) 
και της “Συνάξεως των Αγίων 
Αποστόλων” (30 Ιουνίου). 
 Η χρονική διάρκεια αυτής 
της νηστείας είναι μεταβλητή 
επειδή η έναρξή της εξαρτάται 
από την κινητή εορτή του Πά-
σχα. Αρχίζει την Δευτέρα μετά 
την Κυριακή των Αγίων Πάντων 
και λήγει σταθερά την 28η Ιου-
νίου. Κατά το ισχύον (νέο) ημε-
ρολόγιο δεν υπερβαίνει ποτέ τις 
30 ημέρες. Υπάρχει και ακόμα 
μία περίπτωση (όταν το Πάσχα 
εορτάζεται μεταξύ 5 και 8  
Μαΐου) να μήν έχουμε καθόλου 
νηστεία. 
 Κατά την περίοδο της 

νηστείας αυτής δεν καταλύου-
με κρέας, γαλακτερά και αυ-
γά, ενώ επιτρέπεται η κατά-
λυση ψαριού. (Φυσικά πάντο-
τε εκτός Τετάρτης και Παρα-
σκευής). 
 Αν η εορτή των Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου πέσει Τετάρτη ή Παρα-
σκευή, καταλύουμε μόνο ψά-
ρι. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  

ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ. 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ! 

https://www.sansimera.gr/biographies/1176


ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Ραφαήλ γιου του Λεύκου Κάζνα και της Άνθιας 

Μαλιαλή, με αναδόχους την Κλειώ Κυριάκου και τον 
Ανδρέα Κυριάκου. 

2. Της Μέλιας κόρης του Jagjit Sahota και της Βικτωρίας 
Stroud, με ανάδοχο την Ελένη-Ολίβια Γεωργίου. 

3. Του Iustin-Gabriel γιου του Bogdan και της Mihaela 
Grigorean, με ανάδοχο την Πρεσβυτέρα Ανδρούλλα 
Μελέκη. 

4. Του Νικολάου γιου της Άννας Ανατολίτου, με αναδό-
χους την Ευδοκία Χάβα και τον Stefan Demetriou. 

5. Της Γαβριέλλας κόρης του Antonino και της Λουκίας 
Ευθυμίου, με αναδόχους την Ελένη Προδρόμου και τον 
Ανδρέα Προδρόμου. 

6. Του Μιχαήλ-Κύπρου γιου του Κύπρου και της Άρτεμις 
Παναρέτου, με ανάδοχο τον Μιχαήλ Στυλιανού. 

7. Της κατηχούμενης Λάουρας-Λουΐζας που εισήλθε εις 
την Ορθοδοξία από την αίρεση των Πεντηκοστιανών  
δια Βαπτίσεως κόρης του Thomas Sproat και της Kari-
na Griffiths, με αναδόχους τον Θεόδωρο Βασιλείου και 
την Ανδριάνα Βοσκού. 

8. Της Αναστασίας-Daisy κόρης του Marc και της Μαρίας 
Rogers, με αναδόχους την Αγνή Θεοφάνους και τον 
Ιωάννη Θεοφάνους. 

9. Της Ολυμπίας κόρης του Μιχαήλ και της Βικτωρίας 
Θεμελιώτη, με αναδόχους την Παναγιώτα Χρίστου και 
τον Παναγιώτη Παναγιώτου. 

10.Της Θεοδώρας κόρης του Ηλία Πούρου και της Jade-
Bianca Willis-Brown, με αναδόχους τον Δημήτριο 
Παλιούρα (ο Δημήτριος είναι γιός του π. Ιωσήφ και της 
Πρεσβ. Έλλης Παλιούρα που είναι Ιερατικώς Προϊστάμε-
νος της εκκλησίας μας) και την Michelle Wilkins. 

11.Του Alexander γιου του Adrian-Ion Safciu και της 
Anamaria-Laura Apostol, με αναδόχους την Nicoleta 

Neagu, τον Silviu Neagu και την Daria Neagu (Ρουμάνοι 
Ορθόδοξοι). 

12.Της Αγγέλας-Μαρίας κόρης του Courtney-Kieron και 
της Μελανής-Ζένιας Blake, με ανάδοχο τον Θωμά 
Τιμοθέου. 

13.Της Σοφίας-Γεωργίας κόρης του Κυριάκου και της Ήβης
-Δήμητρας Σύριου, με ανάδοχο την Σοφία Χριστοδού-
λου. 

 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

Ένας νεαρός είπε στον ιερέα: 
-Πάτερ, εγώ δεν θα ξαναέλθω στην εκκλησία. 
Ο ιερέας τον ρώτησε ποιος είναι ο λόγος. 
Ο νεαρός του απάντησε: 
-Θεέ μου, εδώ βλέπω μία γυναίκα που 
κουτσομπολεύει μίαν άλλη. Ο άλλος δεν 
διαβάζει καλά και οι χορωδοί μαλώνουν καμιά 
φορά. Την ώρα της Λειτουργίας κάποιος άλλος 
ασχολείται με το κινητό του, για να μην πω 
για την εγωιστική τους συμπεριφορά όταν 
φεύγουν από τον ναό... 
Του λέει ο ιερέας: 
-Έχεις δίκιο. Πριν εγκαταλείψεις οριστικά την 
εκκλησία, κάνε μου σε παρακαλώ μία χάρη. 
Πάρε αυτό το ποτήρι και κάνε τον κύκλο του 
ναού τρεις φορές χωρίς να χύσεις ούτε μία 
σταγόνα. Μετά μπορείς να φύγεις. 
«'Μόνο αυτό;'»είπε ο νεαρός. 

Έκανε τους τρεις γύρους όπως ζήτησε ο 
ιερέας. Αφού τελείωσε είπε: 
-Πάτερ, το έκανα. 
Ο ιερέας τον ρώτησε: 
-Όταν έκανες τον γύρω του ναού, πρόσεξες 
κάποιο άτομο να κουτσομπολεύει κάποιον; 
-Όχι. 
-Είδες κάποιον να ασχολείται με το κινητό του; 
-Όχι. 
-Ξέρεις γιατί; Ησούν συγκεντρωμένος στο 
ποτήρι για να μην χύσεις το νερό. Έτσι λοιπόν 
είναι και στην ζωή μας. Όταν οι καρδιές μας 
συγκεντρώνονται στον Χριστό, δεν έχουμε 
χρόνο να κοιτάξουμε τα λάθη των άλλων. 
Αυτοί που εγκαταλείπουν την εκκλησία εξαιτίας 
των υποκριτών Χριστιανών, με βεβαιότητα δεν 
μπήκαν σε αυτήν για τον Χριστό. 
  

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Ρομπέρτου Κάτσικα μετά 

της Φραντζέσκας Πιερή.  2. Του Lawrence Κωνσταντή μετά της Γεωργίας Γεωργίου.  3. Του 
Στέλιου Λοΐζου μετά της Άντρης-Μαρίας Αχιλλέως.  4. Του Αχιλλέα Μιχαήλ μετά της Carly-
Jane Richardson.  5. Του Παναγιώτη Καβαλλάρη μετά της Ναταλίας Alimardani.  6. Του Luca 
Russo μετά της Κατερίνας Νεοφύτου.  7. Του Παύλου Περιστιάνη μετά της Σταυρούλας Βιολά-
ρη.  8. Του Χρήστο Ζαβρού μετά της Gessica Trupia.  9. Του Μιχαήλ Κωνσταντίνου μετά της 
Μαρίας Νικολάου. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού μας π. Ιωσήφ Παλιούρας με τις Κυρίες της 
Αδελφότητας που ακούραστα προσφέρουν καθημερινά στο έργο της Κοινότητας 
και σε κάθε Ελληνική βραδιά με δικά τους έξοδα ετοιμάζουν τα υπέροχα και νο-

στιμότατα φαγητά. Τις ευχαριστούμε θερμά!!! 

ΣΑΣ ΠΕΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ  
ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  
ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ! 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. Δημητριανός Μελέκης 

 We continue to list some bad practices and teachings 
from these various sects:  

 rejection of monasticism, which is the true essence of 

Christianity and the true prophetic and charismatic aspect of the 
Church 

 belief that you are automatically saved at the point in your 

life when you accept Jesus as your personal saviour without any 
struggle in your faith and irrespective of your conduct in life (ie. 
believing in Christ mentally only) 

 some people have been predestined to eternal life and oth-

ers to eternal damnation by God and we are not free to choose 

 belief that God’s Grace is created (God’s Grace is uncreat-

ed and is part of Him otherwise how can man know God 
through something that isn’t a part of Him? God is known 
through His uncreated Divine Energies – Colossians 1:29; 
Ephesians 1:19; Ephesians 3:7; Philippians 2:13; Philippians 
3:21; 2 Peter 1:2-4 - but is unknown in His Divine Essence, 
which is also described as looking upon the face of God since 
man will die – Exodus 33:18-23; Judges 13:22) 

 believing that you are saved only by faith in Jesus (you are 

saved by baptism, faith and good works in Christ with Di-
vine Grace and man’s free will) 

 believing that you are saved only by good works in Jesus 
(you are saved by baptism, faith and good works in Christ with 
Divine Grace and man’s free will) 

 no love for the fatherland (as mentioned in the Bible and in 

Greek ‘Patrida’) and not being willing to defend it because of 
the belief that all nations will be humbled and only the Zionist 
state of Israel shall prevail over all the nations 

 belief that the governments around the world receive their 
power from Satan, except the Zionist state of Israel which has its 
power and authority from God. Therefore, we should not take up 
arms to defend these “satanic” nations 

 belief that it is a sin to donate blood 

 at the battle of Armageddon, God (Jehovah) and Jesus 

Christ at his side with all the good angels shall wage war against 
the demons and dishonourable and evil men, ie. most of man-
kind, and the demons and these dishonourable men shall be put 
to death. Only Jehovah’s Witnesses shall enjoy a material thou-
sand year kingdom on earth 

 rejection of Deutero-Canonical books of the Old Testament 
(called incorrectly Apocrypha by Protestants) claiming they are 
uninspired by God claiming that certain verses in the Book of 
Revelation refer to military aircraft or weapons etc. 
 All these and many more (that cannot possibly be listed 
here) are considered ‘fables’ by St Paul and the other Apostles 
because they don’t come from God but from what these individ-
uals want / desire to believe.  These doctrines come from an 
unillumined and fallen mind and therefore are ‘fables’ both to 
God and Christ’s Holy Apostles and their spiritual children like 
Bishops, Priests, Deacons and other true Christians.  Let us 
therefore struggle to keep our faith pure from these unsound 
doctrines and not heed the teachings of groups that believe these 

things.  They will only help you in hindering your own salvation 
with their sophistries and false cold reasonings. 
 “If anyone teaches otherwise and does not consent to 
wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, 
and to the doctrine which accords with godliness, he is 
proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and 
arguments over words, from which come envy, strife, revil-
ing, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt 
minds and destitute of the truth, who suppose that godliness 
is a means of gain. From such withdraw yourself.” (1 Timo-
thy 6:3-5) 
 St Paul instructs St Timothy, who was Bishop of Ephe-
sus through St Paul ordaining him, to withdraw from those who 
don’t accept the doctrine of Christ and His Apostles.  Those who 
don’t accept this sound doctrine is due to their pride, which 
causes them to become corrupt in their ways and devoid of the 
truth.  They also think that thinking in their ways makes them 
godly and will gain God’s favour but this is far from the truth of 
the matter! 
 “O Timothy! Guard what was committed to your 
trust, avoiding the profane and empty chatter and contra-
dictions of what is falsely called knowledge – by professing it 
some have strayed concerning the faith. Grace be with you. 
Amen.” (1 Timothy 6:20-21)  
 St Paul speaks of guarding ‘what was committed to your 
[St Timothy’s] trust’ (verse 20) which in Greek is ‘parathikin’.  
The word ‘parathiki’ has to do with a trust handed down to you 
like an heirloom or any other thing, which is entrusted for safe-
keeping.  Therefore, St Timothy has received from St Paul a 
sacred trust and treasure, which he is supposed to guard and that 
treasure is the apostolic faith and worship which is the “one 
pearl of great price” (Matthew 13:46).  This sacred trust is to 
be preserved intact without any changes on personal preference, 
and without regard for personal gain, which unfortunately hap-
pens with TV Protestant Evangelicals, Charismatics and others 
like them.  St Timothy is advised to avoid the empty chatter and 
contradictions of heretics, who in this case are the Gnostics.  We 
know that St Paul is speaking about the Gnostics because the 
Greek renders ‘knowledge’ as ‘gnoseos’.  The word ‘gnosis’ 
means knowledge in Greek, so those who have this ‘knowledge’ 
have a false knowledge.  The Gnostics believed they had a high-
er revelation directly from Christ that the Apostles didn’t re-
ceive!  They enticed many away from the Apostolic Faith, so the 
Apostles had the difficult task of trying to keep converts.  By the 
grace of God, they overcame these problems even though a 
considerable number apostatised from the faith by the flattering 
words of these heretics. 
  

                                                         (To Be Continued…) 

Μπορείτε πλέον από τα 
κινητά σας να κατεβάσε-
τε την εφαρμογή και να 

βλέπετε ζωντανά τις 
Ιερές Ακολουθίες 


