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 N ANGELI £50 I ZACHARI £100 C GEORGIOU £20 K PAPAMICHAEL £40
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 Φεβρουάριο το φαγητό πρόσφεραν η πρώην Πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Λήδα Γιάγκου και
η κ. Ανδρούλλα Αγαθοκλέους. 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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ
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 01. Ευδοκία
Lane, Potters Bar, Herts EN6 1BZ και ώρα 12.00 - 15.00. Τιμή εισιτηρίου £20. Παρα- 02. Ευθαλία
καλούμε όλες τις Κυρίες να μας τιμήσουνε με την παρουσία τους!!
07. Ευγένιος
17. Αλέξιος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
19. Χρύσανθος
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρο- 25. Ευάγγελος
μέων Αγγλίας τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο Θεόδωρος Γκότσης.

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

Οι φωτογραφίες από το Εθνικό μας Μνημόσυνο


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
Μάρτιος 2019 / March 2019
Παρασκευή
1/3/19
Παρασκευή
1/3/19
Σάββατο
2/3/19
Παρασκευή
8/3/19
Σάββατο
9/3/19
Δευτέρα με Πέμπτη
11/3-14/3/19
Τετάρτη

13/3/19

Παρασκευή

15/3/19

Σάββατο
Τετάρτη

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
Όλη την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής θα ψάλετε το Μεγάλο Απόδειπνο
Monday 11/3 -Thursday 14/3 Great Compline for the First Week of Great Lent

9.30-11.30
6.00-7.00μμ
9.30-12.00
6.00-7.00μμ
9.30-12.00
5.00-6.30μμ

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Εσπερινός Γ΄ Ψυχοσαββάτου & Α΄ Χαιρετισμοί
Vespers of Third Saturday of Souls & First Salutations to the Mother of God

6.30-8.30μμ

9.30-11.30

16/3/19

Γ΄ Ψυχοσάββατο / Third Saturday of Souls

9.30-12.00

20/3/19

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy

9.30-11.30

Παρασκευή

22/3/19

Β΄ Χαιρετισμοί / Second Salutations to the Mother of God

7.00-8.30μμ

Κυριακή

24/3/19

Μέγας Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου / Great Vespers of the Annunciation

6.00-7.00μμ

Δευτέρα

25/3/19

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Κατάλυσις Ιχθύος) / Annunciation of the Mother of God (fish permitted)

9.30-12.00

Τετάρτη

27/3/19

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy

9.30-11.30

Παρασκευή

29/3/19

Γ΄ Χαιρετισμοί / Third Salutations to the Mother of God

7.00-8.30μμ

Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή

1/4/19
3/4/19
5/4/19

Απρίλιος 2019 / April 2019
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy
Δ΄ Χαιρετισμοί με τον Αρχιμ. Ζαχαρία / Fourth Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias

9.30-10.00
9.30-11.30
7.00-8.30μμ

Το Τριώδιο έχει λάβει
την ονομασία αυτή από το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, το
Τριώδιο, το οποίο περιλαμβάνει
τους ύμνους που ψάλλονται στις
εκκλησίες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Οι ύμνοι αυτοί έχουν
τρεις ωδές σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους ύμνους τις εκκλησίας, οι οποίοι έχουν εννέα ωδές.
Αυτός είναι και ο λόγος που το
βιβλίο αυτό, και κατ’ επέκταση
και η συγκεκριμένη χρονική
περίοδος, ονομάστηκαν Τριώδιο.
Οι ύμνοι του Τριωδίου
γράφτηκαν από τον 5ο έως τον
15ο αιώνα μ.Χ . Χ ειρόγραφα των
ύμνων του Τριωδίου σώζονται από τον 10ο αιώνα μ.Χ . ενώ για πρώτη
φορά τυπώθηκε, το εν
λόγω βιβλίο, στα Ελληνικά το 1522 μ.Χ . στην
Βενετία.
Το Τριώδιο, ως
χρονική περίοδο, αναφέρεται στις τρεις πρώτες
εβδομάδες που οι Χριστιανοί ετοιμάζονται για
την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Κάθε Κυριακή αυτών
των τριών εβδομάδων έχει τη
δική της σημειολογία.
Η πρώτη, η Κυριακή του
Τελώνη και Φαρισαίου προτρέπει τους Χ ριστιανούς να είναι
ταπεινοί, όπως ο Τελώνης και
όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.
Η δεύτερη, η Κυριακή

του Ασώτου, διδάσκει την αξία
της μετάνοιας και το μεγαλείο
της συγχωρέσεως.
Το Σάββατο πριν από
την τρίτη Κυριακή ονομάζεται
Ψυχοσάββατο ή Σάββατο των
Ψυχών. Καθιερώθηκε από την
Εκκλησία ως ημέρα που προσευχόμαστε και προσφέρουμε
κόλλυβα για όλους αυτούς που
για διάφορους λόγους δεν μνημονεύονται σε μνημόσυνα.
Όπως είναι άνθρωποι που δεν
τους απέμειναν συγγενείς, ώστε
να τους κάνουν μνημόσυνο.
Παρόλο που κάθε Σάββατο του
έτους είναι αφιερωμένο από την
Εκκλησία μας στους θανώντες,

το συγκεκριμένο Σάββατο έχει
ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακολουθεί η Κυριακή της Απόκρεω,
η οποία αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία του Χ ριστού και
έτσι παρακαλούμε το Θεό από
την προηγουμένη να τους αναπαύσει.
Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Απόκρεω, αναφέρεται
στην Δευτέρα Παρουσία, στην

κρίση που θα λάβει χώρα, καθώς επίσης και στη Χ ριστιανική
αγάπη. Ονομάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα
που οι Χριστιανοί επιτρέπονται
να φάνε κρέας.
Η εβδομάδα που ξεκινά
ονομάζεται και εβδομάδα της
Τυρινής ή Τυροφάγου. Εβδομάδα που επιτρέπεται η βρώση
τυροκομικών, αυγών και ψαριών.
Η τέταρτη, η Κυριακή
της Τυροφάγου, αναφέρεται
στην εξορία των πρωτόπλαστων
από τον Παράδεισο. Έτσι, το
Ευαγγέλιο της ημέρας παροτρύνει τους πιστούς να νηστεύουν
χωρίς να το επιδεικνύουν, να
συγχωρούν όσους τους
έχουν βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο και
ελεήμονα.
Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, με την
οποία ξεκινά η περίοδος
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Περίοδος νηστείας, προσευχής, περισυλλογής, κατά την οποία οι
πιστοί προετοιμάζονται
για την μεγάλη Εβδομάδα και
την Ανάσταση του Κυρίου.
Ονομάζεται Τεσσαρακοστή γιατί μιμείται την σαρανταήμερη νηστεία που έκανε ο
Χ ριστός, ενώ λέγεται και Μεγάλη για να υπάρχει σαφής διαχωρισμός από τη νηστεία των
Χ ριστουγέννων.

ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

ΑΓΙΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ώρα για ψυχική ανάβαση,
εκεί κοντά στον Χριστό, γιατί κοντά
στον Χριστό φτάνεις στην κορυφή
και συνεχίζεις να ανεβαίνεις.
Γιατί ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στον Χριστό ξεκινάει με δύο
απλές λέξεις: αγάπη και συγνώμη.
Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι
μια οδός, ένας δρόμος αγάπης,
ένα μονοπάτι χαράς που όσο το
περπατάς ανεβαίνεις.
Ταπεινώνεσαι για να αποκτήσεις θησαυρούς ουράνιους που
κανένας δεν μπορεί να σου κλέψει, προβαίνεις σε πράξεις αγάπης
και ο δρόμος προς τον Χριστό
γίνεται πιο φωτεινός, συγχωρείς
και ο ουρανός χαμογελάει!

Ο δρόμος της Μεγάλης Σαρακοστής οδηγεί στην απόλυτη ταπείνωση που λέγεται Σταύρωση - ο
ίδιος ο Θεός μαρτυρά από τους
ίδιους τους ανθρώπους, γιατί η
αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη
που αμέσως μετά θα καταπατήσει
το θάνατο με τον θρίαμβο της
Ανάστασης - για να συνεχιστεί η
ανάβασή μας και να περάσουμε
στην Αιωνιότητα.
Καλή Σαρακοστή και μια
μεγάλη ευκαιρία να ρίξουμε τους
τόνους στη ζωή μας, να δούμε πιο
στοργικά ανθρώπους γύρω μας, να
προχωράμε με τα χέρια, όχι “στις
τσέπες”, αλλά απλωμένα έξω,
έτοιμα να συγκρατήσουν, να προσφέρουν, να στηρίξουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Αλίκης-Mia κόρης του Μιχαήλ και της Κατερίνας
Τιμοθέου, με ανάδοχο τον Σωτήριο Νικόλα.
2. Του Χριστιανού-Φίλιππου γιου του Φίλιππου και της
Ναταλίας Σωτηρίου, με ανάδοχο την Λίζα Σωτηρίου.
3. Του Μάρκου-Βαρνάβα γιου του Βαρνάβα και της Αναστασίας Μιχαήλ, με αναδόχους τον Γεώργιο Παναγιώτου και την Amy Jackson.
4. Της Σοφίας κόρης του Christopher-James Chaplin και
της Αργυρής Σωκράτους, με ανάδοχο την ΕυριδίκηΜαρία Χαραλάμπους.
5. Της Εύης-Ελένης κόρης του Πέτρου και της Αιμιλίας
Λουκά, με ανάδοχο τον Γεώργιο Λουκά.
6. Του Μάριου-Χρίστου γιου του Christos-Anastasios και
της Αιμιλίας Efstathiou, με ανάδοχο τον Κωνσταντίνο
Παπαδόπουλο.
7. Της Ανδριάνας-Χριστίνας κόρης του Ιορδάνη και της
Μαρίας Κωνσταντή, με αναδόχους την Ηλιάνα Σάββα και
τον Νικόλαο Σάββα.
8. Του Σωτηρίου-Στεφάνου γιου του Στεφάνου και της
Μαρίας Ιωάννου, με ανάδοχο τον Μάριο Παναγή.
9. Του Βαλεντίνου γιου του Χριστοφόρου Σπύρου και της
Λίνας Αγαθαγγέλου, με αναδόχους τον Κυριάκο Θεοδώρου και τον Παναγιώτη Αγαθαγγέλου.
10.Του Jamie-Ιωάννου γιου του Lawrence Dougall και της
Ιωάννας Φιλίππου, με αναδόχους τον Χριστάκη Φιλίππου
και τον Jermaine Dougall.
11.Της Μαρίας-Λυδίας κόρης του Ανδρέου και της ΆνναςΜαρίας Χρήστου, με ανάδοχο την Ευδοκία Πάλου.
12.Της Σοφίας-Ευαγγελίας κόρης του Terence-William και
της Λίζας-Ευαγγελίας Shipwright, με αναδόχους την
Νίκη Horne, του Δημήτρη Horne και την Βασούλλα Τοφαλλή (Η Σοφία είναι εγγονή του πρώην Ταμεία της
εκκλησίας μας Σάββα Μαστρίδη).

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Φεβρουάριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία του αείμνηστου Ιωάννου Πολυκανδριώτη.
Αιωνία του η μνήμη!

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Ο π. Ζαχαρίας θα
είναι μαζί μας τους
Δ΄ Χαιρετισμούς
Παρασκευή
5η Απριλίου 2019
και ώρα 7-8.30μμ

GREEK LUNCH 2019

ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
PLEASE KEEP
THE DATES

On Sunday 5th May 2019 at 1pm our Church will hold a
Greek Lunch at Chancellor's School, Pine Grove, Brookmans
Park, Hatfield, Hertfordshire AL9 7BN.
To reserve your tickets, please speak to one of the committee members or call the church office on 01707 650147.
FORTHCOMING EVENTS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος
και τα τρία Ψυχοσάββατα κατά
σειράν, 2, 9 & 16-3-2019, θα γίνουν
οι Ιερές Ακολουθίες για τους Προσφιλείς Κεκοιμημένους Αδελφούς
μας. Παρακαλούμε δώστε τα ονόματα εγκαίρως στους Κληρικούς
μας, για να μνημονευτούν.

Therefore, if an Orthodox Christian is formally
received into membership by another (non-Orthodox)
Church and receives ‘Holy Communion’ in that
Church, he or she becomes an apostate (in Greek
‘apostates’). Such a person is not considered to be an
Orthodox Christian any longer, and may not receive
Holy Communion in the Orthodox Church, nor serve
at a baptism or wedding as a sponsor. Should such
persons seek to return to the Orthodox Church, they
are received back into the Church through a profession of faith, rejection of the beliefs of the church they
joined, and given the sacrament of Chrismation to
receive the grace of the Holy Spirit that they lost
when they formally joined the heretical/schismatic
group.
You know if you are in the Church of Christ if
the priest who baptised you can trace his ordination in
an unbroken line to the Apostles of Christ. Every Orthodox Christian priest can trace the unbroken line of
his ordination back to the Apostles. This was known
since the Early Church as the Apostolic Succession to
prove whether you were in the Church. The criteria
used by St Augustine and the Western Churches to
prove Apostolic Succession are:
Form: The consecr ation must be done in
the context of the Eucharistic liturgy to be
valid. This is to emphasise the connection of
the ordination within the community.
Matter: Ther e must be an actual laying on
of hands by a bishop during the liturgy. Prayer is not sufficient in and of itself.
Minister: The one who per for ms the consecration must be a validly consecrated bishop
within the apostolic succession.
Intention: The intent of the laying on of
hands and the prayer within the liturgy must
be to ordain or consecrate the person to holy
orders.
There was a definite hierarchy within the
Church to lead the flock of Christ. Christ appointed
His Apostles to continue His work (Mark 3:14). The
Apostles ordained Bishops, Presbyters (Priests) and
Deacons to govern the Church (see Acts 6:1-6, 1 Timothy 3:1-13, Acts 14:23, Titus 1:5, Acts 1:20, 1 Timothy 5:17-22, Acts 15:13-22). This is evidence of order within the function of the Church, which is necessary for a living organism like the Church – The Body
of Christ. The Church is a living body, perpetuated
through time and space. No living organic being is

formless and orderless — and no more so is the
Church. It is necessary that we attempt to sketch the
form of the Church which became quite clear in the
Church before the first hundred years of her life had
passed, and the place within that order of sacramental
ordination. Some of those who were directly ordained
by the Apostles are St Clement of Rome, St Ignatius
of Antioch, St Polycarp of Smyrna, St Pancras of Tauromenia and St Eleftherius.
Since Christ came to fulfil the Old Testament,
He found it necessary to appoint (ordain) the Apostles
and the Apostles to ordain the Bishops, Priests and
Deacons in a similar way to the way it was done in the
Old Testament. Special vestments were made for the
priests for their priestly function (see Exodus 28:143). Their Consecration or ordination was through the
laying on of hands (see Numbers 27:15-23; Deuteronomy 34:9) and only some would be selected for the
priestly function (see Isaiah 66:21). In 95 A.D., St
Clement Bishop of Rome compares the ranks of Bishop, presbyter (priest) and deacon to the liturgists/
ministers of the sanctuary under the Old Covenant,
“To the high priest [ie. Bishop] his special liturgies
have been appointed, and to the priests [ie. Presbyters] their special place is assigned, and on the Levites [ie. Deacons] their special services are imposed; the layman is bound by the ordinances of
the laity. Let each of you, brethren, make Eucharist [Holy Com m union] to God according to his
own order, keeping a good conscience and not
transgressing the appointed rule of his liturgy” (1
Clement 40, 41). Ordination is also seen as an eternal
appointment, “for the gifts and the calling of God
are irrevocable” (Romans 11:29).
ΚΑΛH ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝH ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
HAVE A BLESSED GREAT LENT!

(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

