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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 CHRISTOPHI £100. K PAPAMICHAEL £100. ANONYMOUS £150
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 Ιούνιο πρόσφερε το μέλος της Αδελφότητας μας, κ. Χρυσούλα Παπαδοπούλου.
Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου ή με
τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
01. Ανάργυρος, Αργύριος,
Δαμιανός, Κοσμάς
07. Κυριακή
08. Θεόφιλος, Προκόπιος
11. Όλγα, Ευφημία
14. Νικόδημος
17. Μαρίνα
18. Αιμιλιανός
20. Ηλίας
22. Μαρκέλλα, Μαγδαληνή
24. Χριστίνα
25. Άννα
26. Παρασκευή
27. Παντελεήμων
28. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλάντου
29. Καλλίνικος
31. Ιωσήφ

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!
Φωτογραφίες από το Πανηγύρι της Κοινότητάς μας
Εορτή Αγίων και Πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων
30/6/2018 & 1/7/2018

HAVE A GOOD
SUMMER HOLIDAY


Ε σπερινός Σαββάτου 5.30—6.30 μμ
Θεία Λειτουργία Κυριακής 9.30—12.30

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am
Ιουλίου 2018 / July 2018
Σάββατο
Τετάρτη

7/7/18
11/7/18

Πέμπτη
Τρίτη
Παρασκευή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο

12/7/18
17/7/18
20/7/18
23/7/18
24/7/18
25/7/18
26/7/18
27/7/18
28/7/18

Τετάρτη

1/8/18

Κυριακή

5/8/18

Κυριακής Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Kyriaki
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος & Όλγας Ισαποστόλου
Great Martyr Euphemia & Olga the Equal-to-the-Apostles
Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου / Venerable Paisios of Mount Athos
Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Marina
Ηλιού του Προφήτου / Prophet Elias (Elijah)
Οσίας Πελαγίας της Τηνίας / Venerable Pelagia of Tinos
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Christina
Η Κοίμησις της Αγίας Άννας / Dormition of St Anna the Mother of the Virgin Mary
Παρασκευής Οσιοπαρθενομάρτυρος / Venerable Virgin Martyr Paraskevi
Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Panteleimon
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου / Irene Chrysovalantou
Αυγούστου 2018 / August 2018
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Τις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις
στην Παναγία Μητέρα μας στις 6.00-7.00μμ
The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications to our All-Holy Mother
the Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm

9.30-11.30
9.30-11.30

Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour

6.00-7.00μμ

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

Η 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 Χ ριστιανική
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 Χ αλκηδόνας σε γιορτή,
την οποία οργάνωνε προς τιμή
του θεού των ειδωλολατρών
Άρη.
Τότε η Ευφημία αποφάσισε μαζί με άλλους Χ ριστιανούς
να απέχει από τη γιορτή των
ειδωλολατρών και για το λόγο
αυτό συνελήφθη και φυλακίσθηκε.
Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της οι εχθροί του
Χ ριστού προσπαθούσαν με κάθε
τρόπο να πείσουν την Αγία να
αρνηθεί την πίστη της και να
ασπασθεί τα είδωλα. Όταν συνειδητοποίησαν πως η Eυφημία
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 ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Αυτήν την ήμερα (11 Ιουλίου), γίνεται ανάμνηση του
θαύματος που έγινε από την
Α γ ί α
Ε υ φ η μ ί α

: κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου, που
έγινε στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ .)
και ήταν ένας των Ορθοδόξων
και ένας των Μονοφυσιτών.
Για να πάψει λοιπόν η
έριδα μεταξύ των δύο πλευρών,
αποφασίστηκε να τεθούν και οι
δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα
της αγίας Ευφημίας, για να φανεί ποιον από τους δύο θα δεχ τε ί
η
Α γία
Μ ε τά
την αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα πόδια της Αγίας
πεταμένος, ο δε των Ορθοδόξων στο στήθος της.
(Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της Α γίας Ευφη-

μίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου).

Η εμφάνιση της Αγίας Ευφημίας στο Γ. Παΐ σιο
Ο Γέροντας, διηγήθηκε
το εξής: «Είχα γυρίσει από τον
κόσμο, όπου είχα βγει για ένα
εκκλησιαστικό θέμα. Την Τρίτη,
κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν
μέσα στό Κελλί μου και έκανα
τις Ώρες. Ακούω χτύπημα στην
πόρτα και μια γυναικεία φωνή
να λέει «Δι᾿ ευχών των Αγίων
Πατέρων ημών…». Σκέφθηκα:
«Πώς βρέθηκε γυναίκα μέσα
στο Όρος;». Εν τούτοις ένιωσα
μια Θεία γλυκύτητα μέσα µου
και ρώτησα:– Ποιος είναι;
«Η Ευφημία, απαντά».
Σκεφτόμουν, «ποια Ευφημία»;
Μήπως καμμία γυναίκα έκανε
καμμία τρέλα και ήρθε µε ανδρικά στο Όρος; Τώρα τι να
κάνω;». Ξαναχτυπά. Ρωτάω:
«Ποιος είναι;». «Η Ευφημία»,
απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και
δεν ανοίγω. Στην Τρίτη φορά
που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η
πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στον διάδρομο. Πετάχτηκα από το Κελλί
μου και βλέπω μια γυναίκα µε
μανδήλα. Την συνόδευε κάποιος, που έμοιαζε µε τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίσθηκε. Παρ᾿ όλο που ήμουν
σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε,
την ρώτησα ποια είναι.
ΣυνέχειαF F F
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΣυνέχειαF F F
– Η μάρτυς Ευφημία, απαντά.
– Αν είσαι η μάρτυς Ευφημία, έλα να
προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι
κάνω εγώ να κάνεις και συ.
Μπήκα στην Εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας:
«Εις το όνομα του Πατρός». Το επανέλαβε µε μετάνοια. «Και του Υιού». «Και του
Υιού», είπε με ψιλή φωνή.
– Πιο δυνατά, ν᾿ ακούω, είπα και επανέλαβε δυνατότερα.
Ύ στερα κάθησε η Αγία στο σκαμνάκι
και εγώ στο μπαουλάκι και µου έλυσε
την απορία που είχα (στο εκκλησιαστικό
θέμα). Μετά µου διηγήθηκε την ζωή της.
Ή ξερα ότι υπάρχει μία Αγία Ευφημία,
αλλά τον βίο της δεν τον ήξερα. Όταν
µου διηγείτο τα μαρτύριά της, όχι απλώς
τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα˙ τα
ζούσα. Έφριξα! Πα, πα, πα!

– Πως άντεξες τέτοια μαρτύρια; ρώτησα.
– Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα
έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια.
Μετά απ᾿ αυτό το γεγονός για
τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκιρτούσα και συνεχώς δόξαζα τον
Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα… συνεχώς
δοξολογία».

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Ιούνιο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Του κατηχούμενου Μιχαήλ-Arthur που εισήλθε εις την
Ορθοδοξία από την Αγγλικανική αίρεση, γιου του Arthur
Redman και της Maud-Emma Manning, με ανάδοχο
την Γενοβέφα Redman.
2. Του Λεονάρδου-Ανδρέου γιου του Ricardo-Giuseppe
Sconcia και της Μαρίας Γεωργίου-Scott, με αναδόχους
την Κυριακή Γεωργίου και τον Manuel-Severino
Sconcia.
3. Της Αικατερίνης-Lilia κόρης του Νικολάου Αχιλλέως και
της Χρυστάλλας Μαυρομμάτη, με αναδόχους την Αναστασία Νικοδήμου και την Σοφία-Μυριάνθη Νικόλα.
4. Της Ανναμπέλλας κόρης του Γεωργίου και της ΈλεναςΜαρίας Γεωργίου, με αναδόχους τον Γεώργιο Κούννα
και την Μισέλ Κούννα.
5. Του Λεωνίδα-Παρασκευά γιου του Ιωάννη και της Αγνής
Θεοφάνους, με αναδόχους τον Ανδρέα Ιπποκράτους,
την Στέφανη Ιπποκράτους και τον Θεοφάνη Θεοφάνους.
6. Του Λέων γιου του Dominic και της Ελένης Willcock,
με αναδόχους τον Μιχαήλ Μανώλη, την Χρυστάλα Μανώλη και τον James Willcock.
7. Της Χάρις κόρης του Martin Yorath και της Χριστίνας
Ανδρέα, με αναδόχους την Βασούλα Harvey και την
Χριστάνα Ιωακείμ.
8. Του Ραφαήλ-Ανδρέα γιου του Σωτηρίου και της Χριστίνας Νικόλα, με αναδόχους τον Ανδρέα Λαπουρίδη και
την Ευαγγελία Λαπουρίδη.
9. Της Misirela-Μαρίας κόρης του Niko και της Jolanda
Begiri, με ανάδοχο τον Ισαάκ Καριπίδη.
10.Της Aurora-Σοφίας κόρης του Niko και της Jolanda
Begiri, με ανάδοχο τον Ισαάκ Καριπίδη.
11.Του Άγγελου-Νικολάου γιου του Ξένιου και της Δέσποινας Γιασουμή, με αναδόχους την Χριστιάννα Χρυσοστόμου και τον Παύλο Πιερή.
12.Του Ραφαήλ-Ιάσωνα γιου του Jason και της ΆνναςΜαρίας Hadjioannou, με αναδόχους την Αλεξάνδρα
Laffa και τον Δημήτριο Kaizer.
13.Της Alyona-Diane κόρης του Joseph και της Νίκολας
Swindells, με αναδόχους την Σοφία Κυπριανίδη και τον
James Clifford.
14.Της Ava-Μαρίας κόρης του Levente-Edmond και της
Βάσως Karsai, με αναδόχους την Γεωργία Ζησίμου και
την Themi-Μαρία Ζησίμου.
15.Της Ava κόρης του Alan και της Λουκίας Demirkaya,
με αναδόχους τον Νικόλαο Πασιουρτίδη και την Suzanne Demirkaya.
16.Της Αριστέας-Grace κόρης του Παύλου και της Παναγιώτας McCann, με αναδόχους την Ελισάβετ Xavier
και τον Jason Xavier.
17.Της Ναταλίας κόρης του Μάριου και της Ευαγγελίας
Παναγιώτου, με ανάδοχο την Ιωάννα Χαραλάμπους.
18.Της Amelia-Nethi κόρης του Χριστόδουλου Marino και
της Donata Krivickaite, με ανάδοχο την Μαρίνα Marino.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Ιούνιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Sam-Sinclair Kingdom μετά
της Αλεξίας Λοϊζίδη. 2. Του Παναγιώτη Φιζέντζου μετά της Χριστίνας French. 3. Του Αλέξη Αχιλλέως μετά της Άνδριας-Σοφίας Παπαχρυσοστόμου. 4. Του Αιμιλιανού Νικολάου μετά της Katy
Jacob. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!
ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούνιο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αείμνηστων Μιχαήλ-Arthur Redman και Αθηνάς
Αρέστη. Αιωνία τους η μνήμη!

“But shun profane and idle babblings, for they
will increase to more ungodliness. And their message
will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of
this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past; and they
overthrow the faith of some. Nevertheless the solid
foundation of God stands, having this seal: ‘The Lord
knows those who are His,’ and, ‘Let everyone who
names the name of Christ depart from iniquity.’” (2
Timothy 2:16-19)
Heresy is compared to ‘idle babblings’ or nonsense
syllables where those teachings don’t make sense to those
who have the Apostolic doctrine. It is interesting to note
that the word ‘cancer’ is used since the Greek word used
is ‘gangrena’, which is the proper word for gangrene.
Interestingly, the New International Version and Revised
Standard Version render ‘gangrene’ in verse 17, and the
King James Version has ‘canker’, the old English word
for Cancer and the New King James Version has ‘cancer’.
In either case, they are both a serious disease, which can
eventually cause death when they spread. The only way
to survive is to cut off the part of flesh affected by this
malady. In the same way, heresy, if it is not cut out of the
healthy Body of Christ, ie. the Church, it will infect the
whole Church until all its members become in danger of
losing their souls salvation (ie. spiritual death)! Heresy is
a grievous spiritual disease that must not be ignored due
to its fatal conclusion if left to spread. The heresy mentioned here of Hymenaeus and Philetus was perhaps a
super-spiritual interpretation of the resurrection as affecting only the soul and not the whole person. Greek philosophy thought bodily resurrection absurd, therefore resurrection already happened at baptism. The language of
baptism is used by these heretics in a non-Orthodox Apostolic way, which was advised by St Paul not to be adhered to.
“Now the Spirit expressly says that in latter
times some will depart from the faith, giving heed to
deceiving spirits and doctrines of demons.” (1 Timothy
4:1)
Here we see the Holy Spirit revealing that in the
last days leading up to the Second Coming of our Lord, a
number of people will depart from the Faith. It must be
noted that it speaks of one Faith by using the phrase ‘the
Faith’. There will be deceiving spirits which will help to
bring into the world ‘doctrines of demons’. These socalled ‘demonic doctrines’ have existed since the
Church’s existence in the form of the various heresies,
which have attacked the Church internally and externally.
In our days, they have greatly multiplied to unprecedented
proportions compared to the rest of the 1,900 years of the
Church’s existence. The twentieth century has seen such
demonic doctrines infiltrating through the various

Protestant sects in order to fill in the spiritual vacuum
within these churches. We are talking about great spiritual deceptions of visions of UFOs who are to liberate mankind from catastrophe; Yoga to open the so-called spiritual channels of the mind; the New Age Movement with its
occult influences and the Pentecostal/Charismatic Movement with its doctrine of the age of the Holy Spirit and
one not being a true Christian if they don’t speak in unidentifiable babble that they call ‘speaking in tongues’. To
read more on these issues, the following books are thoroughly recommended ‘Orthodoxy and the Religion of the
Future’ by Fr Seraphim Rose, ‘False Gods: Counterfeit
Spirituality in an Age of Anxiety’ by Michael Whelton
and ‘In Peace Let Us Pray to the Lord: An Orthodox Interpretation of the Gifts of the Spirit’ by Fr Alexis Trader.
“An heretical man [in Greek ‘eretikon anthropon’, ie. one who causes division, teaches wrongly and
takes people away from the Body of Christ] after the first
and second warning, have nothing more to do with
him, since you know that such a person is perverted
and sinful, being self-condemned.” (Titus 3:10-11)
The Church since her very beginnings had to deal
with the problem of heresy which is false teaching and
causing divisions within the Body of Christ. The word
‘heresy’ comes from the Greek root word ‘eron’ which
means to take away or remove. In the Christian sense it
means to take away/distort the Faith or Scriptures, or to
take away the flock of Christ from the Apostolic Church.
The Apostles including Christ issued warnings about certain false prophets who would try to make people follow
their own false wisdom and therefore lead the faithful in
Christ astray. St Paul says to give the person who errors
in this way a chance to change and be included in the
Church in the same way Christ taught in Matthew 18:1518, where they are given three chances and then they are
cast out of the Church! Today, the problem has escalated
to unimaginable proportions and it is estimated that there
are well over 33,000 so-called Christian sects today in the
West. It is obvious that these sects have not tried to heed
the words of Christ who prayed that the Apostles and
those who would believe in Christ because of their
preaching, to be one – see John 17:9-11; John 17:20-23.
(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

