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

D LIVERAS £300 M PILINA £100 L LOIZOU £250 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. Τον
μήνα Σεπτέμβριο το φαγητό πρόσφεραν οι Κυρίες της Αδελφότητας. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Λήδα Γιάνγκου ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο
π. Ιωσήφ Παλιούρα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
02. Κυπριανός 03. Διονύσιος
04. Ιερόθεος 05. Χαριτίνη
06. Θωμάς
07. Σέργιος
08. Πελαγία
10. Ευλάμπιος, Ευλαμπία
15. Λουκιανός
18. Λουκάς
20. Αρτέμιος, Γεράσιμος
21. Χριστόδουλος, Σωκράτης
23. Ιάκωβος
26. Δημήτριος
27. Νέστορας
30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία

Η πρώτη Κυριακή του
Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη
στους Κυπρίους Αγίους

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

ANNUAL DINNER & DANCE
Την Κυριακή 18η Νοεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί για εφέτος ο Ετήσιος
Επίσημος Χορός της Κοινότητάς μας, στο Grand Palace 242 High Road, Wood
Green, London N22 8JX.
Θα σας περιμένουμε όλους. Παρακαλώ προ κρατήστε τα εισιτήρια σας. Έχουν
εκδοθεί λαχεία με πολλά και πλούσια δώρα. Θα τυπωθεί επίσης ειδικό λεύκωμα
όπου μπορείτε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας ή να βάλετε οικογενειακές
ευχές.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ.
Ξεκινήσαμε τα μαθήματα για την
διδασκαλία
της
Ελληνικής
Γλώσσας για μεγάλους.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 7-9μμ στην αίθουσα της Εκκλησίας.


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
Οκτώβριος 2018 / October 2018
Δευτέρα
Τρίτη
Σάββατο
Κυριακή
Πέμπτη
Σάββατο

1/10/18
2/10/18
6/10/18
7/10/18
18/10/18
20/10/18

Ρωμανού του Μελωδού / Romanos the Melodist
Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin
Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas
Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus
Λουκά Ευαγγελιστού / Luke the Evangelist
Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου και Ματρώνης των Οσίων
Great-Martyr Artemios, Venerable Gerasimos and Matrona

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Τρίτη
Παρασκευή
Κυριακή

23/10/18
26/10/18
28/10/18

Ιακώβου Αδελφοθέου / James the brother of the Lord (son of Joseph from first marriage)
Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλύτου / Great-Martyr Demetrios the Myrrh-gusher
Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Holy Protection of the Mother of God (NATIONAL DAY OF GREECE)

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-12.30

Πέμπτη

1/11/18

Νοέμβριος 2018 / November 2018
Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών
Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother

9.30-11.30

Σάββατο

3/11/18

Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)

9.30-11.30

Ο Όσιος Κενδέας ο
Θαυματουργός, είναι ένας
από τους πολλούς Α λαµάνους Αγίους της Κύπρου
που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο.
Σε ηλικία δεκαοκτώ
ετών, ο Όσιος Κενδέας, πήγε
στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί
έγινε μοναχός. Απεσύρθη
τότε στην έρημο του Ιορδάνου και κατοίκησε μέσα σ'
ένα μικρό σπήλαιο, σε τόπο
κρημνώδη και δύσβατο, τρεφόμενος µε τρυφερούς βλαστούς δέντρων, όπως ακριβώς
ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
Μέσα στην έρημο του
Ιορδάνου ο Όσιος Κενδέας
µε τη συνεχή προσευχή και
νηστεία και µε τη χάρη του
Θεού άρχισε να θαυματουργεί. Κάποτε μάλιστα τον πλη-

σίασε ο Ανανίας, περίφημος
ασκητής που ασκήτευε σ'
εκείνα τα μέρη, και τον παρακάλεσε να βγάλει τα δαιμόνια από το γιο ενός τοπικού άρχοντα.
Ο Όσιος Κενδέας στην
αρχή δεν πείστηκε από τον
Ανανία, αλλά στο τέλος υπάκουσε και έκανε προσευχή
και απελευθέρωσε το νέο
από τα δαιμόνια.
Εξαιτίας αυτού του θαύματος ο Κενδέας δέχθηκε
πολλές πιέσεις και στο τέλος
πείστηκε και χειροτονήθηκε
ιερέας και μπήκε στη Μονή.
Η ζωή όμως του μοναστηριού
µε τις πολλές επισκέψεις δεν
τον ευχαριστούσε κι έτσι σε
λίγο καιρό έφυγε πάλι για
την έρημο.
Εκεί δεν έμεινε για πολύ γιατί την εποχή εκείνη
εχθροί της πίστεως του Χριστού έδιωξαν τους Οσίους
που κατοικούσαν σ' εκείνη
την έρημο. Αυτοί (οι ασκητές), μαζί τους και ο Όσιος
Κενδέας, διέκοψαν τον ασκη-

τικό αγώνα, και έπειτα από
πολυτάραχο ταξίδι έφθασαν
στο λιμάνι της Πάφου. Το
πλοίο τους καταστράφηκε
ολοσχερώς και τα κοµµάτια
του διασκορπίστηκαν μέσα
στη θάλασσα.
Οι Όσιοι όμως, αβλαβείς όλοι, πήγαν σε διάφορα
μέρη της Κύπρου, για να μονάσουν, εκεί όπου ο καθένας
έκρινε τον τόπο καταλληλότερο.
Συνέχεια…...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
Σας περιμένουμε όλους να παρευρεθείτε
στα εγκαίνια των Ψηφιδωτών την
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2018,
αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία.

Συνέχεια….
Ο Όσιος Κενδέας έστησε
την καλύβη του επάνω στο γκρεμό, στο γιαλό της Πάφου, και
άρχισε πάλι την ασκητική ζωή.
Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει κακό στον άγιο από
την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να τον πολεμά
µε πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες αυτές.
Γρήγορα η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή των
κατοίκων της περιοχής, µε αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά για να τους θεραπεύσει
από κάποια ασθένεια ή για να

ακούσουν τα λόγια του που ήταν
γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά.
Ο Όσιος Κενδέας πέθανε
σε προχωρημένη ηλικία και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό,
ύστερα από µια ζωή γεμάτη αγιότητα και προσευχή.
Το σπήλαιο του οσίου
Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου όπου υπάρχει και γυναικεία Μονή αφιερωμένη σ' αυτόν.
Στην πόλη της Πάφου υπάρχει μεγαλοπρεπής Ναός όπου τιμάται ξεχωριστά ο όσιος Κενδέας
ο θαυματουργός.
Η μνήμη τελείται στις 6 Οκτωβρίου.

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Χρήστου
Στυλιανίδη μετά της Άντριας Ταλιώτη. 2. Του Matthew Garrod μετά της Αναστασίας Νικοδήμου. 3. Του Jonathan Hallam μετά της Ελπινίκης Symeon (Shmaysani). 4. Του Θωμά Θεοδοσίου μετά της Σαβούλας Δημητρίου. 5. Του Γεωργίου Μιχαήλ μετά της Ανδρονίκης Ματθαίου. 6. Του Κυριάκου Δημητρίου μετά της
Άντριας Προδρόμου. 7. Του Μιχαήλ Κτωρή (Γεωργίου) μετά της Βασούλας Σωτηρίου. 8. Του ΧαράλαμπουΧριστοφόρου Κλείτου μετά της Έλενας-Μαρίας Χαννίδη. 9. Του Γεωργίου Έλληνα μετά της Cristina-Elisa
Parenti. 10. Του Αλέξανδρου Στυλιανού μετά της Ανδριάνας-Μαρίας Ευδοκίμου. 11. Του Γεωργίου Περιστιάνη μετά της Γεωργίας Σάββα. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Δία γιου του Ιωάννου και της Θεοδώρας Νεοκλέους, με αναδόχους την Μαριλένα Καμπούρη και τον
Αλέξανδρο Νεοκλέους.
2. Του Λεωνίδα-Αλέξανδρου-Ιωάννου γιου του Lee και της
Μαρίνας O’Brien, με αναδόχους τον James-Βάσσο
Καφούρη και την Μαριάννα Καφούρη.
3. Του Ματθαίου γιου του Παντελεήμων και της Sara
Κουρτέση, με αναδόχους την Ελευθερία Φλώρου, τον
Jose-Luis Galan-Lopez και την Ana Galan-Lopez.
4. Του Ανδρέου γιου του Κώστα και της Ευφροσύνη Κωνσταντίνου, με αναδόχους τον Raymondo Geraci και την
Έλενα Geraci.
5. Του Δημητρίου γιου του Θωμά και της Νατάσας Δημητρίου, με αναδόχους την Βαρβάρα-Σάντρα Tolliday και
τον Χρυσόστομο Tolliday.
6. Της Έλενας-Rae κόρης του Δημητρίου και της Μαρίας
Gilzean, με ανάδοχο την Μαρία Jude.
7. Της κατηχούμενης Χριστίνας-Χρυστάλλας κόρης του
Emmanuel Ajaelu και της Beatrice Dike, με ανάδοχο
την Άντρη Edwards.
8. Του Νικολάου-Αλέξανδρου γιου του Χριστόφορου και
της Άρτεμις Κακκούφα, με αναδόχους την Χριστίνα
Πέτρου και τον Πέτρο Πέτρου.
9. Της Αριάννας κόρης του Adam (Aref) και της Σοφίας
Elhamid, με αναδόχους την Σωτήρα Κυριαζίδη και τον
Νικόλαο Κυριαζίδη.
10.Της Μαρίας-Mya-Carla κόρης του Λαζαρή-Ιωάννου και
της Kelly-Florence Χατζησάββα, με αναδόχους τον
Ανδρέα Ξύριζο, την Luisa-Daniela Xyrizos και την Στεφανία Χατζησάββα.
11.Του Νικόλαου-Γρηγορίου γιου του Ανδρέου και της
Στυλιάνας Μαραγκού, με αναδόχους την Δήμητρα Αγρότη και τον Γεώργιο Αγρότη.
12.Του Αιμιλιανού γιου του Αντωνίου και της Έλενας Γεωργίου, με αναδόχους τον Στέφανο Γεωργίου και την
Στέφανη Γεωργίου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αείμνηστων Βικτωρίας Πολυκάρπου, Αδάμου-Σάββα Γεωργίου, Χρυστάλλας Λύτρα, νηπίου Αγγέλας Κατσίκα και Ανδρέου Γρηγορίου.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΙΑΣΜΟΙ
Εφέτος ο π. Ιωσήφ τέλεσε τον καθιερωμένο Σχολικό Αγιασμό στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Manor
Hill, Potters Bar & Goff's Οak.

Τον μήνα Σεπτέμβριο έγινε ακόμη ένας επιτυχημένος διαγωνισμός στο Τάβλι
και τα έσοδα ανήλθαν στις £1300. Θερμές ευχαριστίες σε όσους πήραν μέρος
και στους δωρητές τον Πρόεδρο μας κ. Μιχαλάκη Πιλινά και στον ανώνυμο
δωρητή. Νικητής σε αυτόν τον διαγωνισμό ήταν ο κ. Σταύρος Κωνσταντίνου.
Σας περιμένουμε στον επόμενο διαγωνισμό μας.

St Ignatius who had the Apostolic teaching given
to him by St John the Apostle and Evangelist, who ordained him in 69 A.D. as a Bishop of the Church of
Christ, underlined the need for unity in the Church. He
said to the Christians to not to be swayed by false teachings, in the same way as the Apostles did. The following
quotes of St Ignatius to various Churches and people are
unanimous with Holy Scripture:
“I entreat you not to nourish yourselves on anything but Christian fare, and to have no truck with the
alien herbs of heresy. There are men who in the very
act of assuring you of their good faith will mingle poison with Jesus Christ.” (Epistle of Ignatius to the Trallians 6)
“Never allow yourselves to be led astray by the
teachings and time-worn fables of another people ... His
death ... though some deny it, is the very mystery
which has moved us to become believers.” (Epistle of
Ignatius to the Magnesians 8-9)
“A man’s subversive doctrines defile the Godgiven Faith for which Jesus Christ was crucified. Such
a wretch in his uncleanness is bound for the unquenchable fire, and so is anyone else who gives him a
hearing.” (Epistle of Ignatius to the Ephesians 16)
“Yet there are some who in their blindness still
reject Him ... They refuse to be persuaded by the
prophets, or the Law of Moses, or even in our own
times by the Gospel – still less by the personal sufferings of so many of our people ... They even absent
themselves from the Eucharist and the public prayers,
because they will not admit that the Eucharist is the
self-same body of our Saviour Jesus Christ Who suffered for our sins.” (Epistle of Ignatius to the Smyrneans
5-7)
“You must not let yourself be upset by those
who put forward their perverse teachings so plausibly.” (Epistle of Ignatius to Polycarp 3.1)
“See that you hold aloof from all disunion and
misguided teaching; and where your bishop is, follow
him like sheep ... The adherents of a schismatic can never inherit the kingdom of God. Those who wander in
outlandish byways of doctrine must forfeit all part in
the Lord’s Passion.” (Epistle of Ignatius to the Philadelphians 2-3)
Unity in faith demonstrated by receiving the Body
and Blood of Christ in the Church through the hand of the
Bishop was very important in the Apostolic and Early
Church. You also had to be in communion with the Bishop of the city you belonged to and not join yourselves to
any other assembly that claimed to be Christian. In the

Epistle of St Ignatius to the Ephesians, St Ignatius goes on
to tell the Church at Ephesus that “whoever does not
meet with the congregation thereby demonstrates his
arrogance and has separated himself” (5:3). Sadly,
schismatics (those divided from the Church) therefore
have no share in the Church’s Eucharist (Holy Communion) for they have cut themselves off from Christ, having
separated themselves from the bishop, whom “we must
regard… as the Lord himself” (Epistle of Ignatius to the
Ephesians 6:1). St Ignatius’ realistic understanding of the
union of the Church with Christ and of the real presence
of Christ in the Church’s Eucharist conditions his denouncing of the heretics who refused to acknowledge the
authority of the bishops or the reality of Christ’s presence
in the sacramental meal.
For the group called the Gnostics, Christian salvation was achieved through gaining spiritual knowledge,
and this was to be brought about without material means.
The Eucharist was not central for the Gnostics, since there
was no meal in which Christ could be physically present.
And even if there were a meal in which Christ could be
physically present, this would accomplish nothing for the
Gnostics, since according to them Jesus came to lead man
out of the material world through contemplation, not to
impart true life (that is, a resurrection which is both spiritual and physical) to men through a real intervention in
and interaction with the material world. But for St Ignatius and the Orthodox believers, the Eucharist was of central importance because the whole of one’s salvation
hinged on material, historical realities, not spiritual contemplation. Thus, he says in his epistle to the Smyrnaeans
6:2 concerning the group called the Docetists: “They abstain from the Eucharist and prayer, because they
refuse to acknowledge that the Eucharist is the flesh of
our Saviour Jesus Christ, Who suffered for our sins
and Who the Father by His goodness raised up.”
(To Be Continued…)
28-10-2018
Dinner to honour Archbishop Gregorios’ 30 years
service to the Archdiocese of Thyateira & GB, at
Royal National Hotel. Tickets £75. Please apply for
tickets to Mr Louis Loizou 07734100100.

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

