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

REV D MELEKIS £20 P TOUMBAS £50 ANONYMOUS £70 A KEFALAS £75
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 Δεκέμβριο το φαγητό μας ήταν Χριστουγεννιάτικο λόγω των ημερών και το πρόσφερε η Αδελφότητά μας. 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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
01. Βασίλειος
06. Θεοφάνης,
Φωτεινή,
Ιορδάνης,
Φώτιος,
Ουρανία
07. Ιωάννης, Πρόδρομος
11. Θεοδόσιος
12. Τατιανή
17. Αντώνιος
18. Αθανάσιος, Κύριλλος
20. Ευθύμιος
21. Αγνή, Μάξιμος, Νεόφυτος
22. Τιμόθεος, Αναστάσιος
23. Αγαθάγγελος
24. Ξένη
25. Γρηγόριος
26. Ξενοφών
27. Χρυσόστομος
28. Παλλάδιος
31. Ευδοξία

ΧρόνιαΠολλάστους εορτάζοντες!!


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
Ιανουάριος 2019 / January 2019
Τρίτη
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

1/1/19
4/1/19
5/1/19
5/1/19
6/1/19
7/1/19
9/1/19
17/1/19
18/1/19

Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great
Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων / Great Hours of Holy Theophany
Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μἐγας Αγιασμός
Μέγας Εσπερινός των Θεοφανείων / Great Vespers of Holy Theophany
Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασμός / Holy Theophany and Great Blessing of Water
Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser
Αγίου Θεοδοσίου, Αγίων Πατέρων Χοζεβά / St Theodosios, Holy Fathers of Hozeva
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου / St Antony the Great
Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου πατριάρχου Αλεξανδρείας
St Athanasios the Great the patriarch of Alexandria

9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-12.30
5.00-6.00μμ
9.30-1.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο

19/1/19

Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και Μάρκου του Ευγενικού Επισκόπου Εφέσου
St Makarios the Egyptian and Mark Evgenikos the bishop of Ephesus

9.30-11.30

Τρίτη

22/1/19

Μαξίμου του Ομολογητού, Τιμοθέου Αποστόλου και Αναστασίου του Πέρσου
Maximos the Confessor, Timothy the Apostle and Anastasios the Persian

9.30-11.30

Σάββατο
Τετάρτη

26/1/19
30/1/19

Ξενοφώντος οσίου και της συνοδείας αυτού / Venerable Xenophon and those with him
Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου / Τhe Three Great Hierarchs (St Basil the Great, St John Chrysostom & St Gregory the Theologian)

9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή
Σάββατο
Τετάρτη

Φεβρουάριος 2019 / February 2019
1/2/19
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
2/2/19
Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
6/2/19 Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού / Photios the Equal-to-the-Apostles
and patriarch of Constantinople the confessor

9.30-10.00
9.30-12.00
9.30-11.30

Ο Άγιος Μάξιμος ο
Ομολογητής ήταν ένας από
τους σημαντικότερους Θεολόγους και εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Βυζαντίου.
Ο
Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μ.Χ . από
πλούσιους και ευγενείς γονείς.
Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε
στην αυτοκρατορική διοίκηση
και έγινε πρωτοασηκρήτης του
αυτοκράτορα Η ρακλείου.
Πραγματοποίησε λαμπρές θεολογικές, φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές.
Για τα πνευματικά αλλά και τα διοικητικά του χαρίσματα προσλαμβάνεται ως αρχιγραμματέας του αυτοκράτορα
Ηρακλείου. Παραιτήθηκε όμως
γρήγορα για να υπερασπισθεί
τις αλήθειες της πίστεώς του
από την αίρεση των Μονοθελητών.
Γίνεται μοναχός και
αρχίζει ένα σκληρό και ανελέητο αγώνα κατά των αιρετικών.
Στον αγώνα του αυτό συναντά
πολλά εμπόδια, κυρίως από
τον αυτοκράτορα Κώνστα, ο
οποίος ήταν υπέρμαχος των
Μονοθελητών και έφθασε στο
σημείο να συγκαλέσει ψευδοσύνοδο, η οποία καταδίκασε
και αναθεμάτισε τον όσιο και
τέλος τον παρέδωσε στον
έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί.

Μαστιγώνεται και τέλος του κόβουν τη γλώσσα και
το δεξί του χέρι. Το ακρωτηριασμένο του σώμα άντεξε με
θαυματουργικό τρόπο τρία
χρόνια στην υπηρεσία της υγείας της ψυχής και ήταν η
πιο εύγλωττη μαρτυρία της
πίστεως και της αφοσιώσεώς
του στο Θεό.
Μετά από ολιγοήμερη
ασθένεια αφήνει τη μακάριά

του ψυχή στον τόπο της εξορίας του (Λ αζική του Πόντου,
στο φρούριο Σχίμαρις) το 662
μ.Χ . Το τίμιο λείψανό του ενταφιάσθηκε στη Μονή του
Αγίου Αρσενίου, στη χώρα
των Λ αζών. Από τον τάφο του
έβγαινε φως κάθε νύχτα και
φώτιζε την περιοχή, γεγονός
που πιστοποιούσε την αγιότητά του.

Αν και απλός μοναχός
για εικοσιπέντε τουλάχιστον
χρόνια ήταν ο κύριος εκφραστής της Ορθόδοξης πίστης. O
μεγάλος αυτός άγιος της Εκκλησίας φέρει τον τίτλο του
Ομολογητή γιατί όταν ομολογούσε τις δύο θελήσεις του
Χ ριστού δεν υπήρχε κανείς επί
της γής για να "εκφράσει την
πίστη του, ομού μετ’ αυτού"
και έτσι αναγκάστηκε να ομολογήσει με τους πεθαμένους,
τους νεκρούς, τους όντως ζώντες εν Χ ριστώ αγίους της
Εκκλησίας τον καιρό της αντίστασης, στη φυλακή και στην
εξορία, "η τύχη της Χ ριστολογίας εξαρτήθηκε από την
άκαμπτη σταθερότητα ενός
ανθρώπου μονάχα"
Το συγγραφικό του
έργο επηρέασε έντονα τη Θεολογία όχι μόνο στο Βυζάντιο
αλλά και στη Δύση, όπου
άλλωστε έδρασε επί μακρόν.
Με το έργο του ασχολήθηκε
κυρίως με την καταπολέμηση
των αιρέσεων του Μονοφυσιτισμού και του Μονοθελητισμού,
την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, την υπεράσπιση του δόγματος της Χ αλκηδόνος, την
επεξεργασία των έργων του
Ψευδο-Διονυσίου Αρεοπαγίτη
και τη μυστική Θεολογία.
ΚΑΛΗ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ!

Οι Τρείς Ιεράρχες
Τρία μεγάλα αναστήματα. Τρείς διάνοιες
σπινθηροβόλες, πανεπιστήμονες. Τρεις καρδιές ανδρείες, γενναίες. Είναι οι Tρεις Ιεράρχες, οι προστάτες των γραμμάτων, που τους
γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου, όλους μαζί.
Γιορτάζουμε τρεις ψυχές υπέροχα άγιες:
τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στη
Νεοκαισάρεια του Πόντου το 330 μ.Χ. Μεγάλωσε και ανατράφηκε μέσα σε Χριστιανικό
περιβάλλον, κάτω από τη φροντίδα της μητέρας του, Εμμέλειας. Όταν οι περίφημες σχολές της Καισάρειας δεν είχαν να του προσφέρουν τίποτα περισσότερο, ο άγιος Βασίλειος
έφτασε στην ξακουστή Αθήνα. Τόση ήταν η
φιλομάθειά του, που σπούδασε ιατρική, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία, θεολογία. Περισσότερο όμως προόδευσε στην αρετή και τη
Χριστιανική ζωή. Έτσι αρνήθηκε τη δόξα των
ανθρώπων και τη φήμη του σοφού κι αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε ο γνωστός αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, που έμεινε στην ιστορία ως
Μέγας και ως Επίσκοπος της αγάπης, με τη
γνωστή Βασιλειάδα. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας αφιέρωσε όλα του τα πλούτη και όλη
του τη ζωή, μέχρι την κοίμησή του το 379
μ.Χ.
Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν φίλος

και συσπουδαστής του Βασιλείου, συνομήλικός του. Σπούδασε κι έγινε κάτοχος όλης της
γνωστής σοφίας. Γρήγορα όμως τ΄ άφησε όλα
και αφοσιώθηκε στον Χριστό. Ως επίσκοπος
της Ναζιανζού και ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πολέμησε με ευγλωττία και
γενναιότητα όλες τις αιρέσεις και κράτησε την
πίστη μας ανόθευτη. Για την προσφορά του
στην Ορθοδοξία ονομάστηκε «Θεολόγος» και
είναι ο δεύτερος που παίρνει αυτόν τον
«τίτλο» μετά τον ευαγγελιστή Ιωάννη. Λιγότερο γνωστό, αλλά αξιόλογο, είναι το ποιητικό του έργο, που σήμερα πολλοί το μελετούν
και το θαυμάζουν.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε
λίγο αργότερα, γύρω στο 350 μ.Χ., στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο ξακουστός δάσκαλος
Λιβάνιος τον προόριζε για διάδοχό του στην
Αντιόχεια. Μα ο Ιωάννης προτίμησε να αφιερωθεί στον Θεό. Με φλογερά και δυνατά
κηρύγματα έσπειρε το λόγο του Θεού σε πολλά μέρη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη ως
Πατριάρχης. Σε κάθε ομιλία του μαζευόταν
μεγάλο πλήθος. Χάρη στην ευγλωττία του
πήρε το όνομα Χρυσόστομος. Όμως οι εχθροί
της αλήθειας, μεταξύ των οποίων και η αυτοκράτειρα, την οποία έλεγχε για τις αδικίες της,
τον έστειλαν στην εξορία τρείς φορές. Την
τρίτη φορά πέθανε από τις κακουχίες, δοξολογώντας τον Θεό.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Ζαχαρία-Σωφρονίου γιου του Σωτηρίου Δημητρίου
και της Chelsi Osborn, με ανάδοχο την Έλενα Ορφανίδη.
2. Της Harper-Αγγέλας κόρης του Κυπριανού και της Kalisa Γεωργίου, με αναδόχους τον Μάριο Γεωργίου, την
Kaloula Hadji και την Karis Hadji.
3. Της Μίλας-Σοφίας κόρης του Δημητρίου και της Δήμητρας Στερακίδη, με αναδόχους την Μελίντα Zare και
τον Καμερίνο Zare.
4. Του Χριστιανού-Tino-Γεωργίου γιου του ΔημητρίουΑλεξάνδρου και της Elizabeth Αναστασίου, με αναδόχους τον Αναστάσιο Αναστασίου και την Zinaida Anastasiou.
5. Της Σαββάνας κόρης του Άγγελου και της Λουκίας Παναγιώτου, με αναδόχους τον Στυλιανό Γεωργιάδη, την
Στέλλα Γεωργιάδη και την Θάλεια Λαμπρή.
6. Του Νικόλαου-Χριστιανού-Παντελεήμων γιου του Παύλου
-Παντελεήμων και της Ναταλίας-Άνδριας Κυριάκου, με
αναδόχους τον Ματθαίο Παπαχρίστου και την Γεωργία
Παπαχρίστου.
7. Της Πηνελόπης-Αικατερίνης κόρης του Κωστάκη και της
Νικολέτας Βαλιαντή, με αναδόχους τον Ευσέβιο Βαλιαντή και την Χρυσταλένη Προκόπη.
8. Του Ζαχαρία-Αλέξανδρου γιου του ΔημητρίουΑλέξανδρου και της Σάρας-Jane Νικολάου, με αναδόχους την Ιωάννα Cook και τον Λένιο Καλλή.
9. Της Θεοφανείας κόρης του Yuliyan Petrol Kostadinov
και της Damyana Techeva Karateneva, με ανάδοχο τον
Θεόδωρο Κεφάλα.
10.Του Ιουστίνου-Ολβιανού γιου του Χριστόδουλου και της
Φλωρεντίας Αδάμου, με αναδόχους την Ανδριάνα Πεχίρη και τον Παναγιώτη Πεχίρη.
11.Της Ava κόρης του Mitchell Best και της Alysia Τσιτσοπούλου, με ανάδοχο την Σοφία Τσιτσοπούλου.
12.Της Αριέλλας-Κυριακής κόρης του Θωμά και της Αλεξίας Evans, με αναδόχους την Φιλίππα Μιχαήλ και τον
Ματθαίο Δημήτρη.
13.Του Λουκά-Ματθαίου γιου του Rodney Polydore και της
Μαρίας-Τερέζας Μιχαηλίδη, με ανάδοχο τον Πέτρο
Γεωργίου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Δεκέμβριο έγινε
στην Εκκλησία μας ο Γάμος: Του Δημήτριου-James Horne μετά της Νίκης Αντωνίου.
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Δεκέμβριο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία του αείμνηστου Σταύρου Νικολαΐδη.
Αιωνία του η μνήμη!

Φωτογραφίες από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Εκκλησίας μας!!!

We continue listing the New Testament passages
that show the liturgical character of the Apostolic Church:
 Christ is “Mediator of a better covenant” (Hebrews
8:6) which is sealed in Christ’s sacrifice in His blood
(1 Corinthians 11:25) commemorated in the Eucharist
(Divine Liturgy). This is not the Old Covenant with
the blood of bulls and goats but with Christ’s blood
where He offers it at the heavenly altar once-for-all
(Hebrews 7:27). These two bases are the starting
point for the Church to Liturgise since Apostolic
times. To perform Christ’s sacrifice as commanded
by Him at the Last Supper (see Matthew 26:20, 26-29;
Mark 14:22-25; John 6:34-56; John 13:1-38; 1 Corinthians 11:23-29) there is a need for an altar and a
priest to perform the sacrifice of the Body and Blood
of Christ.
 “We have an altar” (Hebrews 13:10) reveals that the
Christians continued to use altars in New Testament
worship. They used the tombs of Christian saints in
the underground Catacombs as altars since they were
the next holiest people after Jesus. Every Orthodox
altar has relics of saints in the altar when a church is
consecrated. The basis of this is Revelation 6:9.
 “As they liturgised [in Gr eek ‘litourgounton’ which
is from the word liturgy. Most English translations
have ‘ministered’] to the Lord and fasted, the Holy
Spirit said, ‘Now separate to Me Barnabas and
Saul…’” (Acts 13:2). This verse shows that the
Apostles and Christians liturgised to the Lord and fasted for the liturgical worship, which Orthodox Christians are also called to do. Also, the Holy Spirit called
the two apostles during liturgical worship and therefore speaks in a liturgical setting.
 “to be a liturgist [in Gr eek ‘litourgon’ which is a
derivative of liturgy. Most English translations have
‘minister’] of Christ Jesus to the nations. To serve
as a priest [in Gr eek ‘ierourgounta’ which means to
function as a priest – in Greek ‘iereus’. Most English
translations have ‘minister’] of the good news of
God” (Romans 15:16). St Paul is himself a liturgist/
priest according to the original Greek. Both ‘litourgon’
and ‘ierourgounta’ are rendered as ‘minister’ in most
translations but are not the same word. Therefore, the
apostles and their successors do function as priests of
Christ, since they liturgise.
 “Now on the one day after Saturday [in Gr eek ‘tin
mia ton savvaton’ which is Sunday. In most English
translations it is ‘the first day of the week’, ie. Sunday], when the disciples came together to break bread
[in Greek ‘klase arton’ which is another way of describing
Holy
Communion
with
leavened
bread]” (Acts 20:7). This shows that Holy Commun-

ion was held every Sunday. They also did the liturgy
of Holy Communion on a daily basis (see Acts 2:4647).
 “Greet one another with a holy kiss” (Romans
16:16) was an element in the Christian liturgy where
people were reconciled to one another in peace before
receiving the Body and Blood of Christ.
 “I was in the Spirit on the Lord’s Day [in Gr eek
‘kyriaki imera’ which is Sunday]…and in the midst
of the seven lampstands One like the Son of Man
[Jesus Christ]” (Revelation 1:10, 13). St John saw his
vision of Christ during the Sunday liturgy in the midst
of the seven lampstands that were found in the Christian sanctuary like in the Hebrew temple.
The first Liturgy from the Apostolic period was St
James’ Liturgy and then St Mark’s Liturgy. The Liturgies
that are used today are St John Chrysostom’s Divine Liturgy used most of the year and St Basil the Great’s Divine
Liturgy used 10 times per year. They both used St James’
Liturgy as the basis of their Liturgies. During the Liturgy,
the faithful Orthodox Christians come to pray and to receive the Body and Blood of Christ (Holy Communion).
The Liturgy and Holy Communion are two of the mostly
used Sacraments of the Church.
The Church is also Catholic because it has the fullness of God’s presence in each Eucharist. However, this is
not the Protestant model of congregationalism because
catholicity implies unity with the past (apostolicity) and
with the future (eschatology), and also unity in faith and
life with all other churches which share the same catholicity. Unity with the past is a unity in the faith “once for all
delivered to the saints” (Jude 1:3) where the apostolic
tradition is set and cannot be changed. This faith was handed down by the apostles who were Christ’s witnesses to the
Christian communities everywhere. The Faith of Christ
was practiced in the same way everywhere and all these
churches were the same Church of God even though they
were in different geographic locations. Therefore, apostolic
succession is a succession in the faith of the apostles, witnessed in the continuity of the Eucharist where the faith
was also taught and maintained by the entire people of
God, by the power of the Holy Spirit.
(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

