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

M GEORGIADES £20 ESEKA £150 ANONYMOUS £100 REV J PALIOURAS £50
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. Εάν
κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον
Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

LADIES LUNCH

ΦΑΓΗΤΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το ετήσιο μεσημεριανό φαγητό της Αδελφότητάς μας Ladies Lunch για εφέτος θα
γίνει το Σάββατο 16/03/2019 στο Tilbury Hall (United Reformed Church), Darkes
Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιμή εισιτηρίου £20. Παρακαλούμε όλες τις Κυρίες να μας τιμήσουνε με την παρουσία τους!!
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας τελεί το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Καλούνται όλοι όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
01. Τρύφων
02. Υπαπαντή 03. Συμεών
04. Ισίδωρος
05. Αγαθή
06. Φώτιος
07. Παρθένιος
08. Ζαχαρίας
10. Χαράλαμπος, Χαρίκλεια
11. Βλάσιος
12. Μελέτιος
15. Ευσέβιος
18. Λέων
19. Φιλοθέη
23. Πολύκαρπος
26. Πορφύριος, Φωτεινή

ΧρόνιαΠολλάστους εορτάζοντες!!

Οι δύο επιτροπές σε μεσημεριανό φαγητό
αμέσως μετά
την ορκωμοσία
τους!!!

Πρωτοχρονιά και
Θεοφάνια στην
Εκκλησία μας!!!


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
Φεβρουάριος 2019 / February 2019
Παρασκευή
Σάββατο
Τετάρτη

1/2/19
2/2/19
6/2/19

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
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

Κυριακή

17/2/19

ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
BEGINNING OF TRIODION LEADING TO LENT (TAX COLLECTOR & PHARISEE)

9.30-12.30

Τρίτη
Κυριακή

19/2/19
24/2/19

Φιλοθέης της Αθηναίας / Philothei the Athenian
Α΄ & Β΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
First & Second Findings of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30
9.30-12.30

Παρασκευή
Παρασκευή
Σάββατο
Παρασκευή
Σάββατο

1/3/19
1/3/19
2/3/19
8/3/19
9/3/19

Μάρτιος 2019 / March 2019
Ευδοκίας της Οσίας / Venerable Evdokia
Εσπερινός Α΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of First Saturday of Souls
Α΄ Ψυχοσάββατο / First Saturday of Souls
Εσπερινός Β΄ Ψυχοσαββάτου / Vespers of Second Saturday of Souls
Β΄ Ψυχοσάββατο / Second Saturday of Souls

9.30-11.30
6.00-7.00μμ
9.30-12.00
6.00-7.00μμ
9.30-12.00

Η μνήμη του Θεού στον
άνθρωπο φανερώνει κοινωνία με
τον Θεό και άρα είναι σαν προσευχή. Ο αγώνας για την συνεχή
επίκληση του Αγίου Ονόματος
του Χριστού με την ευχή «Κύριε
Ιησού Χ ριστέ, ελέησόν με τον
αμαρτωλόν», ανανεώνει συνεχώς
στον άνθρωπο την μνήμη του
Θεού και την κοινωνία με τον
Θεό. Γι’ αυτό και ο Απόστολος
Παύλος έγραφε στους Θεσσαλονικείς: «Αδιαλείπτως προσεύχεσθε».
Με την μνήμη του Θεού
και την προσευχή ο άνθρωπος
φανερώνει την αληθινή ευγένεια
της φύσεώς του, που είναι μεθόριο μεταξύ ορατού και αοράτου
κόσμου και «ζώον θεούμενον»·
ξεπερνά την φυσική αναγκαιότητα, εκτείνει την ύπαρξή του μέχρι
τον Θεό, αισθάνεται ελεύθερος
από ό,τι τον κρατά αιχμάλωτο
στην γη.
Για να είναι όμως η προσευχή αληθινή, πρέπει να είναι
προσευχή του όλου ανθρώπου και
όχι μόνον των χειλέων ή μόνον
του νου ή μόνον της καρδιάς.
Τελεία προσευχή είναι η
νοερά και συγχρόνως καρδιακή.
Ο νους προσεύχεται μέσα από
την καρδιά, που είναι το κέντρο
της υπάρξεως. Δηλαδή ο όλος
άνθρωπος από το βάθος του και
το κέντρο του προσεύχεται εκπληρώνοντας την πρόσκληση του
Θεού: «Αγαπήσεις Κύριον τον
Θεόν σου εξ όλης της ψυχής
σου και εξ όλης της καρδίας
σου και εξ όλης της ισχύος

σου και εξ όλης της διανοίας
σου και τον πλησίον σου ως
εαυτόν». Ολόκληρος ο άνθρωπος
προσφέρεται στον Θεό.
Γι’ αυτή την προσευχή
χρησιμοποιείται η μονολόγιστη
ευχή «Κύριε Ιησού Χ ριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν»,
που με την σύντομη επίκλησή της
βοηθεί στην συγκέντρωση του
νου και στο βύθισμα του νου
στην καρδιά.
Οι Άγιοι Πατέρες, οι λεγόμενοι νηπτικοί, από την πείρα
τους έγραψαν για τον τρόπο και
την μέθοδο αυτής της προσευχής.
Υπάρχει μια συλλογή των έργων
αυτών των Αγίων Πατέρων, που
λέγεται Φιλοκαλία. Και η λέξη
φιλοκαλία είναι χαρακτηριστική.
Με την νοερά και καρδιακή προσευχή ο πιστός ενώνεται με τον
Θεό, θεάται τον Θεό, που είναι
ό,τι ομορφότερο υπάρχει στον
κόσμο, το υπέρτατο κάλλος.
Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος
να γίνει κάποια σύγχυση μεταξύ
της καρδιακής προσευχής και των
διαφόρων τρόπων διαλογισμού
και προσευχής, όπως ασκείται
στις ανατολικές θρησκείες, νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσω μερικά ζητήματα:
1. Όχι μόνον η μονολόγιστη ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ…», αλλά και κάθε προσευχή
της Εκκλησίας, όπως η θεμελιώδης θεοπαράδοτος Κυριακή Προσευχή, το «Πάτερ ημών», πρέπει
να είναι νοερά και καρδιακή, δηλαδή να βγαίνει από το βαθύτερο
είναι μας.

2. Η απόκτηση του χαρίσματος της αδιαλείπτου νοεράς
και καρδιακής προσευχής δεν
είναι για μας τους Ορθοδόξους
κυρίως ζήτημα μεθόδου και τεχνικής, αλλά ζήτημα συντετριμμένης καρδιάς, δηλαδή καρδιάς που
μετανοεί, πονάει για τις αμαρτίες
της και ταπεινώνεται. Χωρίς αυτή
την καρδιά καμιά μέθοδος και
τεχνική της προσευχής, όπως η
χρησιμοποίηση της εισπνοής και
εκπνοής, δεν μπορεί να φέρει την
αληθινή προσευχή.
3. Η καρδιακή και νοερά
προσευχή προϋποθέτει την συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας, στα Μυστήριά της, την τήρηση των εντολών του Θεού και
την υπακοή σε πνευματικό πατέρα. Δεν είναι δηλαδή μια ατομικιστική – ιδιωτική προσέγγιση του
Θεού. Μέσα στην Εκκλησία ο
ταπεινός Χ ριστιανός λαμβάνει
την Χάρι του Θεού και αυτή η
Χάρις ενεργεί μέσα του, με την
ιδική του βέβαια συνεργασία και
θέληση, την αληθινή προσευχή.

Συνέχεια

Συνέχεια
Τελειώνοντας στο θέμα της
προσευχής θα ήθελα να πω ότι ο
σημερινός άνθρωπος έχει κατ’ εξοχήν ανάγκη από την προσευχή για
να μπορεί να μη απορροφάται από
τον σύγχρονο βαθύτατα υλιστικό
τρόπο ζωής ξεχνώντας την θεοείδειά του, δηλαδή την θεϊκή καταγωγή και τον θεϊκό προορισμό του.
Ακόμη, για να μπορεί να κρατά την
εσωτερική του ενότητα, ισορροπία
και ειρήνη μέσα στην φοβερή διασπαστικότητα, ανισορροπία και εξωστρέφεια του συγχρόνου κόσμου.
Για να μπορεί, έχοντας συνεχή την αίσθηση της παρουσίας και
προνοίας του Θεού στην ζωή του,
να μην «αγχώνεται», απελπίζεται
και βιώνει τον κόσμο ως κενό και
«μη-νόημα».

Με την συνεχή επίκληση του
γλυκυτάτου και Αγίου Ονόματος του
Χριστού θα αισθάνεται τον Χριστό
στην καρδιά του, θα αποφεύγει την
αμαρτία, θα καλλιεργεί αισθήματα
αγάπης για τον Θεό και τους ανθρώπους. Θα ειρηνεύει ο ίδιος και
θα ειρηνεύει και τους ανθρώπους
του περιβάλλοντός του.
Ας μου επιτρέψετε μια αδελφική συμβουλή από την πνευματική
παράδοση του Αγίου Όρους: Όσο
περισσότερες φορές την ημέρα με
πόθο λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού
Χριστέ…», τόσο πιο κοντά στον Θεό θα είμαστε και τόσο περισσότερη
Χάρι και δύναμη θα λαμβάνουμε
για να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες δυσκολίες και πειρασμούς της
ζωής.
«Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, Προηγουμένου Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου († 2014)»

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Ιανουάριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Του Δημητρίου γιου του Νικολάου και της Έλενας Αντωνακόπουλου, με αναδόχους τον Ιωάννη Νεοφύτου και
την Κυπρούλλα Νεοφύτου.
2. Της Ελισάβετ κόρης του Νικολάου και της Έλενας Αντωνακόπουλου, με αναδόχους την Χριστιάνα Μιχαήλ και
τον Κυριάκο Μιχαήλ.
3. Της Πηνελόπης κόρης του Γρηγορίου Pantlin και της
Bousarin Boutong, με αναδόχους την Αλεξάνδρα Barron και τον Christopher Barron.
4. Του Orson-Χαράλαμπου-Σωτηρίου γιου του Νικολάου
Κυριάκου και της Rebecca-Susan Reid, με αναδόχους
τον Ανδρέα Πολυκάρπου και την Hollie Clayton.
5. Του Ιάσωνα-Ανδρέου γιου του Ανδρέου και της Έλενας
Στυλιανού, με ανάδοχο τον Γιάννη Κτωρή.
6. Της Αμαρυλλίς-Poppy κόρης του Ross-David και της
Εύας James, με αναδόχους τον Χρήστο Γεωργιάδη και
την Margaretha Georgiades.
7. Του Θεοδώρου-Αλέξανδρου γιου του Γεωργίου-Ιωάννου
και της Χριστίνας Πολυκάρπου, με αναδόχους την Αλεξία Σπιταλιώτη και τον Γεώργιο Γρηγορίου.
8. Του Ματθαίου γιου του Πέτρου και της Ιουλίας Refahi,
με ανάδοχο τον Μάριο Refahi.
9. Του Sebastian-Jordan γιου της Susana Mota-Fernandez,
με αναδόχους τον Χρήστο Ναδιώτη και την Άνδρια
Ναδιώτη.
10.Της κατηχούμενης Λουΐζας-Εμμανουέλλας κόρης του
Clive Brown και της Nannette Grace, με ανάδοχο τον
Μάριο Νικολάου.
11.Του κατηχούμενου Αλέξανδρου-Alasdair γιου του
James-Harvey Stewart και της Fiona Reid, με ανάδοχο
την Γεωργία Χαραλαμπίδη.
12.Της Βερονίκης κόρης του Andrew-Anthony Payton και
της Γεωργίας Ρωσσίδη, με ανάδοχο την Βιργινία Hope.
13.Του Ανδρέου-Νικολάου γιου του Αντωνίου και της Βαρβάρας Αντωνίου, με ανάδοχο την Μαριάννα Γεωργίου.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιανουάριο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία των αειμνήστων Παναγιώτας ΧρίστουPayne, Ευσταθίου (Σταμάτη) Βαρνάβα και Ανδρέα
Πογιατζή.
Αιωνία τους η μνήμη!

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Αδελφότητά. Ημέρα Ορκωμοσίας!!!

ΓΕΝΕΘΛΙΑ!!!

Χρόνια Πολλά στην πρώην Πρόεδρο της
Αδελφότητας κ. Κυπρούλα Κυπριανίδη και
του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
Σάββα Σάββα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος και τα
τρία Ψυχοσάββατα κατά σειράν, 2, 9 & 163-2019, θα γίνουν οι Ιερές Ακολουθίες για
τους Προσφιλείς Κεκοιμημένους Αδελφούς
μας. Παρακαλούμε δώστε τα ονόματα εγκαίρως στους Κληρικούς μας, για να μνημονευτούν.

According to the words of St Clement of Rome (1st –
2nd century A.D.), St Ignatius of Antioch (1st – 2nd century
A.D.), St Irenaeus of Lyons (2nd century A.D.), Tertullian (2nd
– 3rd century A.D.), St Hippolytus (3rd century A.D.), St Cyprian (3rd century A.D.) and St Augustine (4th – 5th century
A.D.), to be a Christian means to belong to the visible Church
and to submit to the hierarchy which God has placed in it. The
Church is the realisation of Christ’s love and any separation
from the Church is a violation of this love, in which both heretics and schismatics sin equally. This is the basic thought of St
Cyprian’s treatise “On the Unity of the Catholic Church.”
This same idea is constantly repeated in the letters of St Cyprian. “Christ granted us peace; He commanded us to be in
harmony and unanimity; He commanded that we preserve, inviolably and firmly, the bond of affection and love.
Whoever violates the love of Christ by faithless dissent will
no longer belong to Christ: he who does not possess this
love does not possess God either. Those who do not desire
to be unanimous in God’s Church cannot abide with
God.” St Irenaeus Bishop of Lyons (late 2nd century A.D.)
wrote: “Where the Church is, there is the Holy Spirit and
the fullness of grace.” St John Chrysostom who wrote the
Divine Liturgy that bears his name and a great interpreter of
the Holy Scriptures revered in Eastern and Western Christendom said in agreement with the above quotes of other Church
Fathers, “We know that salvation itself is a property of the
One Church, and that no one can be outside of the catholic
Church and yet share the Faith of Christ, or be
saved...Neither do we offer any part of that hope to the
ungodly heretics, but we place them entirely outside of
that hope; indeed, they have not the least participation in
Christ, but vainly assume for themselves that saving
Name.” (St John Chrysostom, Archbishop of Constantinople
(4th Century A.D.), Migne P. G. 59:725). Therefore, you cannot assume that you are a Christian and expect salvation when
you are not part of that “One Church”. St Basil the Great even
says that we must avoid those who pretend that they have the
correct Orthodox Christian Faith but go to churches that are
not in communion with the Orthodox Church and are stubborn
about it and states to not to call them brothers either, “As for
all those who pretend to confess sound Orthodox Faith,
but are in communion with people who hold a different
opinion, if they are forewarned and still remain stubborn,
you must not only not be in communion with them, but
you must not even call them brothers.” (St Basil the Great,
Archbishop of Caesaria in Cappodocia (4th Century A.D.),
Patrologia Orientalis, Vol. 17, pg. 303). Below are other
quotes from Church Fathers warning us to not be in communion with heretics because our salvation is in danger, even if we
sell all our possessions and give them to the poor or perform
charitable acts:
“Another thing the blessed man taught and insisted
upon with all was never on any occasion whatsoever to
associate with heretics and, above all, never to take the
Holy Communion with them, ‘even if’, the blessed man
said, ‘you remain without communicating all your life, if
through stress of circumstances you cannot find a commu-

nity of the catholic Church. For if, having legally married
a wife in this world of the flesh, we are forbidden by God
and by the laws to desert her and be united to another
woman, even though we have to spend a long time separated from her in a distant country, and shall incur punishment if we violate our vows, how then shall we, who have
been joined to God through the Orthodox faith and the
catholic Church -- as the apostle says: “I espoused you to
one husband that I might present you as a pure virgin to
Christ” (2 Corinthians 11:2) -- how shall we escape from
sharing in that punishment which in the world to come
awaits heretics, if we defile the orthodox and holy faith by
adulterous communion with heretics?’
For ‘communion’, he said, ‘has been so called because he who has “communion” has things in common and
agrees with those with whom he has “communion”. Therefore I implore you earnestly, children, never to go near the
oratories of the heretics in order to communicate
there.’” (St John the Almsgiver, Patriarch of Alexandria (7th
Century A.D.) [Three Byzantine Saints, “The Life of Saint
John the Almsgiver” Translators: Elizabeth Dawes & Norman
H. Baynes, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood: 1977;
pg. 251])
“With all our strength let us beware lest we receive
Communion from or give it to heretics. ‘Give not what is
holy to the dogs,’ says the Lord. ‘Neither cast ye your
pearls before swine’, lest we become partakers in their
dishonour and condemnation.” (St John of Damascus [A n
Exact Exposition of the Orthodox Faith, IV, 13])
“Even if one should give away all his possessions in
the world, and yet be in communion with heresy, he cannot be a friend of God, but is rather an enemy.” (St Theodore the Studite, Patrologia Graeca 99, 1205)
“Chrysostomos loudly declares not only heretics,
but also those who have communion with them, to be enemies of God.” (St Theodore the Studite [Epistle to A bbot
Theophilus])
“Guard yourselves from soul-destroying heresy,
communion with which is alienation from Christ.” (St Theodore the Studite [Patrologia Graeca 99, 1216])
“The heretics were totally shipwrecked with regard
to the Faith; but as for the others, even if in their thinking
they did not founder, nevertheless, because of their communion with heresy they are perishing.” (St Theodore the
Studite [Patrologia Graeca 99, 1164])
(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

