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

E PANAYIOTOU £30 K LOIZOU £20 G GEORGIOU £500 T KROMYDAS £100
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 Απρίλιο το φαγητό πρόσφερε ο Mr John Ife. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να
μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΥ
01. Ιερεμίας
05. Ειρήνη
07. Ακάκιος
08. Αρσένιος
09. Ησαΐας, Χριστόφορος
10. Λαυρέντιος
13. Γλυκερία
21. Κωνσταντίνος, Ελένη
ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 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
Μάϊος 2019 / May 2019
Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

1/5/19
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
3/5/19
Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount
5/5/19 Κυριακή του Θωμά & Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού
Sunday of Thomas & St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker

9.30-10.00
9.30-11.30
9.30-12.30

Τετάρτη
Τρίτη
Τετάρτη
Σάββατο

8/5/19
21/5/19
22/5/19
25/5/19

Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων / Sts Constantine & Helen Equal-to-the-Apostles
Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost
Γ΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
Third Finding of the Precious Head of St John the Baptist

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Δευτέρα

27/5/19

9.30-11.30

Τετάρτη
Πέμπτη

5/6/19
6/6/19

Αγίου Ιωάννου του Ρώσου / St John the Russian
Ιούνιος 2019 / June 2019
Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)
Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ

9.30-11.30
9.30-11.30

Ή ταν γύρω στα 450μ.Χ.,
όταν ένας Βυζαντινός στρατιώτης, Λέοντας στο όνομα,
έκοβε βόλτες σ’ ένα δασάκι
στα μέρη της βασιλεύουσας, όταν ξάφνου βλέπει μπροστά του έναν τυφλό άνθρωπο
να του ζητάει λίγο νερό για
να σβήσει τη δίψα του.
Ο Λέοντας προθυμοποιήθηκε να του βρει και να του
φέρει νερό. Έψαξε λοιπόν, στο
δάσος για να βρει νερό αλλά
μάταια και έτσι, επέστρεφε λυπημένος. Τότε όμως, άκουσε
μια γυναικεία φωνή να του λέει: <<Ου χρεών σε, Λέων, αγωνιάν, το γαρ ύδωρ εγγύς>>, δηλαδή, <<Δεν χρειάζεται Λέων
να αγωνιάς, να άγχεσαι, να
στεναχωριέσαι, το νερό είναι δίπλα σου>>.
Και πάλι ακούει τη φωνή την άγνωστη να τον προστάζει: <<Λέων βασιλιά, πάρε
απ΄ το νερό αυτό και δώσε να
πιει να ξεδιψάσει ο τυφλός
άνθρωπος και κάτι ακόμα,
άλειψε μ΄ αυτό τα μάτια του και
αμέσως θα καταλάβεις ποια
είμαι εγώ που σου μιλώ>>.
Έτσι πράγματι έπραξε ο
Λ έο ν τας και παρε υθύς
ο τυφλός ανέβλεψε. Αλλά ταυτόχρονα άνοιξαν και τα μάτια
του Λέοντα ο οποίος τώρα,
κατάλαβε πως εκείνη η φωνή
που του μιλούσε ήταν της Παναγίας που έκανε αυτό το θαύμα και του μίλησε και πως επί-

σης, σ΄ Εκείνην τη Μεγαλόχαρη, οφείλεται και το μεγάλο
θαύμα της θεραπείας του τυφλού.
Ακόμη, θαύμα αξιοθαύμαστο ήταν και η εύρεση της
πηγής του σωτήριου αυτού νε-

ρού. Αλλά θαύμα ήταν και η
επαλήθευση της προσφώνησης
από την Παναγία, του Λέοντα,
ως βασιλιά. Διότι πράγματι ο
Λέων, το 486μ.Χ., ανέβηκε
στον θρόνο της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας ως Λέων ο Α΄
ο Θράξ, ο επονομαζόμενος
και Μακέλλης (457-474μ.Χ.),
και τον οποίο η Αγία Εκκλησία
μας ως Άγιο τον τιμά στις 20
του Ιανουαρίου. Αμέτρητα τα
θαυμάσια σου Παναγία μας.
Ο Λέων, ως αυτοκράτορας πλέον, θα αναγείρει επί
της θαυματουργής πηγής, θαυμάσιο Ναό αφιερωμένο στην

Παναγία, τη Ζωοδόχο Πηγή,
για να θυμίζει τις δωρεές της
Θεοτόκου προς εκείνον αλλά
και όλες τις μεγάλες ευεργεσίες της προς το γένος των ανθρώπων.
Στην θαυματουργή πηγή
αυτού του Ιερού Ναού, βρήκε
τη γιατρειά και ο αυτοκράτορας
Ιουστινιανός ο Α΄ , ο Λέοντας
ο ΣΤ΄ ο Σοφός, η γυναίκα του,
Αγία βασίλισσα Θεοφανώ, ο
Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπηνός και
η γυναίκα του, ο Πατριάρχης
Στέφανος (886-912μ.Χ.), ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιωάννης
(964-966μ.Χ.), αλλά και πλήθος
άλλων, αρχόντων και απλών
ανθρώπων που γιατρεύτηκαν
εκεί. Μέχρι και νεκρό ανέστησε το αγιασμένο νερό της Ζωοδόχου Πηγής.
Το Ναό της Ζωοδόχου
Πηγής, γκρέμισαν οι Τούρκοι
για να φτιάξουν με τα υλικά
του το τέμενος του Σουλτάνου
Βαγιαζήτ. Οι Χριστιανοί στη
θέση αυτή έχτισαν ένα παρεκκλήσι και αργότερα ένα πιο
μεγάλο Ναό (1835μ.Χ.).
Αυτού του Ιερού Ναού
της Υπεραγίας Θεοτόκου της
Ζωοδόχου Πηγής, τα εγκαίνια
εορτάζει η Εκκλησία μας την
Παρασκευη της Διακαινησίμου
(Λαμπροβδομάδα).

Συνέχεια...

Συνέχεια...
Ο Ναός αυτός έμεινε γνωστός
στην ιστορία ως το αγίασμα του
<<Μπαλουκλί>>. <<Μπαλούκ>> στα τουρκικά σημαίνει ψάρι και η παράδοση
μας λέει πως εκεί δίπλα στο αγίασμα, στις 23 Μαΐ ου 1453 ένας καλόγερος τηγάνιζε ψάρια, όταν κάποιος του έφερε την είδηση πως
πήραν την Πόλη οι Τούρκοι. Ο καλόγερος απάντησε πως μόνο αν τα
ψάρια που τηγάνιζε έφευγαν απ΄ το
τηγάνι και έπεφταν μέσα στο αγίασμα θα πίστευε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Και πραγματικά τα ψάρια ζωντάνεψαν και έπεσαν μέσα στην
πηγή του αγιάσματος. Μέχρι σήμερα
δε, μέσα στην δεξαμενή της Ζωοδό-

χου Πηγής διατηρούνται επτά ψάρια
και μάλιστα σαν να είναι μισοτηγανισμένα απ΄ την μια πλευρά.
Πέρα όμως από θρύλους και
παραδόσεις, η Παναγία μητέρα του
Χ ριστού και μητέρα πάντων των
Χ ριστιανών, παραμένει για όλους
μας η Πηγή της Ζωής, καθότι Εκείνη έφερε τη Ζωή, το Χ ριστό στον
κόσμο, ελπίδα και προστασία μας,
<<καταφυγή τε σκέπη και αγαλλίαμα>>.
Τσαγκάρη Παναγιώτη Θεολόγου

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Απρίλιο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Κασσίας-Maisie κόρης του Ιωάννου-Αντωνίου και
της Zoe-Deborah Φίτσιου, με αναδόχους την ΟλίβιαMarie Ανδρέου, τον Χριστόφορο-Θεόδωρο Ανδρέου,
την Zara Welsh και τον Darren-Peter Welsh.
2. Του Λουκά-Αντωνίου γιου του Oliver και της Βασούλλας
Berger, με αναδόχους την Φωτεινή Σωκράτους και τον
Χριστάκη Σωκράτους.
3. Του Eli-Χριστοφόρου-Παναγιώτη γιου του Γεωργίου και
της Μαριέλενας Ζαχαρία, με ανάδοχο τον Στέφανο
Μιχαήλ.
4. Της Αιμιλίας κόρης του Χριστοφόρου και της Ιωάννας
Βασιλείου, με αναδόχους τον Χαράλαμπο Βασιλείου και
την Νίκη Αντωνίου.
5. Του Λουκά-Σωτηρίου γιου του Αντωνίου και της Μαριάννας Σερίτη, με ανάδοχο τον Νικόλαο Σερίτη.
6. Του Κορνηλίου-Barclay γιου του Christopher και της
Αικατερίνης Jenkins, με αναδόχους τον Γεώργιο Βαράνο και τον Ionel Sandovici.
7. Του Λούη-Ara-Βασίλειου γιου του Ara και της Αλεξάνδρας Alteparmakian, με αναδόχους τον Χριστάκη Λεοντίου και την Laura Sullivan.
8. Της Μήλας κόρης του Adam Carvin και της Χριστιάνας
Σάββα, με ανάδοχο την Αλεξάνδρα Βενιζέλου.
9. Της Σοφίας-Γεωργίας κόρης του Γεωργίου και της Ελευθερίας Δημητρίου, με αναδόχους τον Κώστα Πασχάλη
και την Νίκη Πασχάλη.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ

ΠΑΣΧΑ 2019

GREEK LUNCH 2019

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.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Απρίλιο εψάλει η εξόδιος
Ακολουθία του αείμνηστου Κωνσταντίνου-Μιχαήλ
Ιωαννίδη. Αιωνία του η μνήμη!

The root of having bishops in the Church, starts with
Christ ordaining or “setting in place” the Twelve, assuring
them, “You did not choose Me, but I chose you and ordained you that you should go and bear fruit, and that
your fruit should remain” (John 15:16). Both the New
Testament and the Church Fathers recognise the Twelve as
the first bishops or overseers in the Church. When Judas
had fallen away and the disciples were considering his successor, Peter said, “Let another take his office” (in Greek
‘Episkopin’, literally “Bishopric”; Acts 1:20). This bishopric was given to Matthias (Acts 1:26) by St Peter’s suggestion but Christ chose St Paul to be Judas’ replacement (Acts
9). The Apostles ordained Bishops in newly-established
congregations, and those Bishops in turn consecrated successors to carry on this living, vital tradition. “Tradition”
means “that which is handed on” (Acts 14:23, Acts 20:28,
Titus 1:5). The bishop is the head — the centre of life and
direction — of each local congregation of the Church, usually called a diocese. Jesus Christ alone is the Head of His
Body, the Church – Not the Pope or Patriarchs of the
Church (see Ephesians 1:22; Ephesians 5:23; Colossians
1:18). The bishop is also an icon of Christ who is referred
to as “the Shepherd and Overseer [in Gr eek ‘episkopon’
which is literally ‘bishop’] of your souls” (1 Peter 2:25).
St Ignatius the bishop of Antioch in Syria mentions “I exhort you: be eager to do everything in God’s harmony,
with the bishop presiding in the place of God” (Epistle of
Ignatius to the Magnesians, 6:1) and that the bishop is “a
copy of the Father [ie. God the Father and ther efor e a
woman cannot be a bishop]” (Epistle of Ignatius to the
Trallians 3:1). St Ignatius also said “Apart from the Bishop no one is to do anything pertaining to the
Church” (Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 8:1-2). The
Didache (The Teaching of the Twelve written around 70
A.D.) states, “Appoint for yourselves, then, Bishops and
deacons who are worthy of the Lord...for they also are
performing for you the task of the prophets and teachers.” (The Didache: The Teaching of the Twelve Apostles
15:1). The Bishops of the Church and other orders were
supposed to be men of good reputation and St Paul gave
advice to their qualifications (1 Timothy 5:17-22; 1 Timothy 3:1-7; Titus 1:7-9). These qualities are:

to be blameless

to be husband of one wife [therefore women are not
ordained to the priesthood and men cannot be
divorcees]

to be temperate

to be sober-minded

to be of good behaviour

to be hospitable

to be able to teach

not to be given to wine [ie. get drunk]

not to be violent

not to be greedy for money

to be one who rules his house well, having his
children in submission with all reverence

not to be a new convert

Other qualities required are that they are Orthodox
Christian males; they are learned in Holy Scripture and
Church Canon laws; they are healthy in body without physical impairment to prevent them fulfilling their ministry
duly and canonically; the Deacon is at least 25 years old,
the Priest at least 30 years old and the Bishop at least 35
years old to ensure they are mature enough to fulfil the
function required within the Church. When the Church
grew, the Bishops couldn’t be everywhere to teach so
priests were ordained by the Bishop as extensions of the
Bishop to perform most of his tasks except ordinations.
They are second highest in ranking after the Bishop. The
Priest’s ministry from the start was to ‘rule’, ‘labour in the
word’ and teach true ‘doctrine’ (1 Timothy 5:17) in the
local congregation. St Paul with St Barnabas “appointed
[literally ‘Elected by stretching forth the hand’] presbyters
[ie. Priests] in every church, and prayed with fasting” (Acts
14:23) and later advised his apostolic apprentice, bishop
Titus of Crete, to do the same in Crete (Titus 1:5). The New
Testament priesthood is not to imitate the Old Testament
one but to be joined to Christ who is our High Priest
“according to the order of Melchizedek” (Hebrews 5:6,
10), which is eternal, and to supersede the Old Testament
priesthood, which was limited. The Titus passage (see Titus
1:5-9) brings to mind the first prayer the bishop prays over
the one being ordained to the Orthodox priesthood; “Thy
grace divine, which always heals that which is weak, and
completes that which is lacking, elevates through the
laying on of my hands this most devout deacon to be
priest.” The bishop continues to ask God to “fill with the
gift of the Holy Spirit this man ... that he may be worthy
to stand in innocence before Your holy altar, to proclaim the gospel of Your Kingdom, to minister the word
of Your truth, to offer You spiritual gifts and sacrifices,
to renew Your people through the laver of regeneration.” A dramatic moment in the service of ordination of
the Priest and Deacon comes when the candidate is led
around the altar three times, kissing or venerating the four
corners of the altar. This symbolises his marriage to Christ,
his death with Christ, and his willingness to serve the
Church sacrificially after the example of his Master.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! CHRIST IS RISEN!

(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

