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

P KOKKINOS £50 Y CHRONIAS £350 N TIMOTHEOU £20 A GEGAS £500
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 Μάιο το φαγητό πρόσφερε η κ. Χρυσούλα Παπαδοπούλου, στην μνήμη της αδελφής της. 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 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο κήπος της Εκκλησίας μας καλλωπίζεται καθημερινά
χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του Θεόδωρου, Ανδρέα
και Νίκου. Ευχαριστούμε θερμά!

02. Νικηφόρος
04. Μάρθα
05. Δωρόθεος
08. Καλλιόπη
11. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας
12. Ονούφριος
14. Ελισαίος
22. Ευσέβιος
29. Πέτρος, Παύλος
30. Απόστολος

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!

Τα μαθήματα υπολογιστών συνεχίζονται στην Κοινότητά μας με τον Δρ. Μάκη Ποντίκη
Ο π. Δημητριανός στο χορό του Ελληνικού Σχολείου Goffs


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
Ιούνιος 2019 / June 2019
Τετάρτη
Πέμπτη
Τρίτη

5/6/19
6/6/19
11/6/19

Απόδοσις του Πάσχα / Leave-taking of Pascha (Easter)
Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ
Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου & Λουκά επισκόπου Κριμαίας του Ιατρού
Bartholomew and Barnabas the Apostles & Luke the Bishop of Crimea the doctor the Bishop of Crimea

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Πέμπτη
Κυριακή
Δευτέρα
Παρασκευή

14/6/19
15/6/19
16/6/19
17/6/19
20/6/19
23/6/19
24/6/19
28/6/19

Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls
Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls
Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost
Του Αγίου Πνεύματος / The Holy Spirit
Παναγίας Οδηγήτριας / Virgin Mary the Directress
Αγίων Πάντων / All Saints
Γενέθλιο Ιωάννου του Προδρόμου / The Nativity of St John the Baptist
Πανηγυρικός Εσπερινός Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Festal Vespers of the Leaders of the Apostles Peter and Paul

6.00-7.00μμ
9.30-12.00
9.00-13.00
9.30-12.00
9.30-11.30
9.30-12.30
9.30-11.30

Σάββατο

29/6/19

Σάββατο

29/6/19

Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων / Peter and Paul the Leaders of the Apostles
Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
Great Festal Hierarchical Vespers of Holy Twelve Apostles

Κυριακή

30/6/19

Δευτέρα

1/7/19

Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
Hierarchical Festal Matins and Divine Liturgy of Holy Twelve Apostles
Ιούλιος 2019 / July 2019
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service

6.00-7.30μμ
9.30-12.00
6.00-7.30μμ
9.30-12.30

9.30-10.00

Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζεται η εμφάνιση του
Αγίου Πνεύματος στους μαθητές
του Χριστού, πενήντα μέρες μετά
την Ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την Ανάληψή Του
(Πράξεις β’ 1-41).
Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε χρόνο, οι Χριστιανοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη
λαμπρότητα την εορτή της Πεντηκοστής και αυτό διότι θεολογικά η ημέρα αυτή αποτελεί τη
γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας,
καθώς τότε φανερώθηκαν, μέσω
του Αγίου Πνεύματος, <<τα περί
βασιλείας του Θεού>> στους μαθητές του Ιησού (Πράξεις 1,3).
Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε χώρα η επιφοίτηση
του Αγίου Πνεύματος στους 120
μαθητές, συμπεριλαμβανομένων
και των αποστόλων του Ιησού,
(Πράξεις 1,15) όπου, σύμφωνα με
τις
Πράξεις των Αποστόλων,
έλαβαν το Άγιο Πνεύμα μιλώντας
σε ξένες γλώσσες, γεγονός που
έγινε αντιληπτό από Ιουδαίους
και προσήλυτους που ήταν στην
Ιερουσαλήμ για τη γιορτή των
Εβδομάδων.
Ως αποτέλεσμα, έπειτα και
από το κήρυγμα του Πέτρου, βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα
3.000 νέα μέλη της Χριστιανικής
Εκκλησίας. (Πράξεις 1,13-15; 2,141).
Η Πεντηκοστή άρχισε να
γιορτάζεται από την πρώτη Εκκλησία είτε στο ναό των Ιεροσολύμων μαζί με τους Ιουδαίους
(Πράξεις 20,16), είτε χωριστά.
Σύμφωνα με τους εκκλη-

σιαστικούς Πατέρες και συγγραφείς του β’ μισού του 4ου μ.Χ.
αιώνα γίνεται λόγος για τον εορτασμό από τους αποστολικούς
χρόνους, όταν κατά την εορτή
αυτή γινόταν και η βάπτιση των
κατηχουμένων και για το λόγο
αυτό συνεχίζεται και ψάλλεται ο
ύμνος: <<Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε…>>.
Είναι σημαντικό να μην
πιστεύουμε πως το Άγιο Πνεύμα
έχει τη μορφή που του δίνεται σε
αγιογραφίες, και πως η εκάστοτε
μορφή με την οποία αποτυπώνεται είναι καθαρά συμβολική.
Όταν ο Ιησούς βαπτίσθηκε στον
Ιορδάνη, το Άγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε με τη μορφή περιστεριού.
Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει κάτι στον Χριστό, αλλά συμβολικά, ώστε να δείξει αυτό που
υπάρχει μέσα στον Χριστό: την
αγνότητα, την καθαρότητα και
την ειρήνη. Αυτά συμβολίζει το
περιστέρι.
Όταν οι απόστολοι
συγκεντρώθηκαν την πεντηκοστή
ημέρα από την ήμερα της Ανάστασης, το Άγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε με τη μορφή πύρινων
γλωσσών, για να αφαιρέσει από
αυτούς κάθε αμαρτία, αδυναμία,
φόβο και ακαθαρσία της ψυχής
και να τους δωρίσει τη δύναμη,
το φως και τη φλόγα της πίστης.
Αυτά συμβολίζουν οι πύρινες
γλώσσες. Γνωρίζουμε ότι το πυρ
είναι δυνατό, φωτίζει και ζεσταίνει. Αλλά όταν μιλάμε για το Άγιο
Πνεύμα πρέπει να μη σκεφτόμαστε υλικά αλλά πνευματικά.
Γίνεται λόγος λοιπόν, για
την πνευματική δύναμη, το πνευ-

ματικό φως και την πνευματική
ζέση, δηλαδή τη δυνατή θέληση,
το φωτισμένο νου και τη ζέση
της αγάπης. Με αυτά τα πνευματικά χαρίσματα εφοδίασε το Άγιο
Πνεύμα τους μαθητές του Χριστού για να αντιμετωπίσουν τον
κόσμο. <<Ου γάρ υμείς έστε οι
λαλούντες αλλά το Πνεύμα του
πατρός υμών το λαλούν εν υμίν>>
(Ματθ. 10,20).
Με τα όσα συνέβησαν την
Κυριακή της Πεντηκοστής, οι
μαθητές του Χριστού κατανόησαν
πλήρως την αποστολή του Ιησού
στον κόσμο, και γι’ αυτό έπαψαν
να κρύβονται κι άρχισαν να κηρύττουν την Ανάσταση του δασκάλου τους. Τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία γέμισαν τις
καρδιές των αποστόλων με θέληση, πίστη και αγάπη, μπορούν να
αποτελέσουν και δικά μας εφόδια, ώστε αντιλαμβανόμενοι την
δύναμη και τη διαχρονικότητα
της πίστης μας, να αντιμετωπίσουμε το παρόν έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / Con-

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

tinued...):
10. Της Ελένης κόρης του Χαρίλαου και της Γεωργίας Καρδαμήλα, με αναδόχους την Αθηνά
Τσουμάκη, τον Κοσμά-Όθωνα Κοσμόπουλο και τον Χαράλαμπο-Αλέξανδρο Stevens.
11.Της Jennie-Εύας κόρης του Κωνσταντίνου και της Nicola Γιακουμή, με αναδόχους τον Στέφανο Νικολάου και την Νίκολα Νικολάου.
12.Της Alina κόρης του Lulzim Shurdhaj και της Χριστίνας Μοράβας, με αναδόχους την Κωνσταντίνα-Τριανταφυλλία Διπλάρα και τον Γεώργιο Τάφα.
13.Της Ιωάννας-Σοφίας κόρης του Χριστάκη και της Ελένης Νικολάου, με ανάδοχο τον Αναστάσιο Σολέα.
14.Της Λυδίας-Mary-Ρεβέκκας κόρης του Γεωργίου και της Susannah Αρακλίτη, με αναδόχους
την Ρεβέκκα Αρακλίτη και την Caroline Dunnett.
15.Της Gianna-Margarita κόρης της Μαρίας Μουστούκα, με ανάδοχο την Χριστίνα Μουστούκα.
16.Του Ραφαήλ γιου του Ανδρέου Γεωργίου και της Νίκολας Owen, με ανάδοχο τον Στέφανο
Owen.Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία
μας οι Βαπτίσεις:

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Μάϊο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Λορέντζου Αντωνίου
μετά της Ζωής-Αναστασίας Ευστρατίου. 2. Του Κυριάκου Κυριάκου μετά της Στέφανης Γεωργίου. 3. Του Γεωργίου Ζήνωνος μετά της Angela Boultwood. 4. Του Νικόλαου Κυριάκου μετά της
Rebecca-Louise Cotter. 5. Του Χαράλαμπου Σωτηρίου μετά της Ανδριανής Κούμουρου. 6. Του
Ιωάννου Kirby μετά της Αικατερίνης Χιναλλά. Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!
ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Μάϊο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Κωνσταντίνου Μαλέκου
(πατέρας του πρώην επιτρόπου Κώστα Μαλέκου) και Κυριακής Σώζου. Αιωνία τους η μνήμη!

GREEK BBQ LUNCH 2019

Έγινε με μεγάλη επιτυχία το μεσημεριανό φαγητό BBQ την Κυριακή 5η Μαΐου 2019 στο Chancellor's School. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν ανήλθαν στις
£8000. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που ήρθαν και σε εκείνους που πρόσφεραν για να γίνει επιτυχία και αυτή η εκδήλωση μας!! Σας περιμένουμε στην
επόμενη μεγάλη μας εκδήλωση που θα είναι το επίσημο Δείπνο της Κοινότητάς μας αρχές Νοεμβρίου!!!

1. Της Mia-Μαρίας κόρης του Μάριου και της Ξενούλλας
Θρασυβούλου, με αναδόχους την Μαρία Παπαφώτη και
τον Ερωτόκλιτο Παπαφώτη.
2. Του Λουκά-Ανδρέου γιου του Stephen και της Νίκης
Jones, με αναδόχους την Άνδρια Prime και τον Terry
Russell.
3. Της Δωροθέας-Γιασεμή κόρης του Κυριάκου-Μάρκου και
της Ευτυχίας Κακουλλή, με αναδόχους την Κυριακή
Βροντή και τον Νικόλαο Κακουλλή.
4. Της Αικατερίνης-Άννας κόρης του Μάριου και της Λουκίας Πουλλούρα, με αναδόχους τον Ανδρέα Αυγούστου
και την Νίκη Αυγούστου.
5. Της Γεωργίας-Αναστασίας κόρης του Thomas-Andrew
Warren και της Δέσποινας-Φανούλας Θεοχάρη, με ανάδοχο την Μελανή Basson.
6. Του Γεωργίου γιου του Αδάμου και της Rebecca-Alice
Χριστοδούλου, με αναδόχους τον Χριστάκη Χριστοδούλου και την Molly-Mae Abrey.
7. Της Οδύσσειας-Lola-Belle-Francis κόρης του Αδριανού
και της Χριστιάννας Irish, με αναδόχους την Ροζαλίνα
Χριστοφόρου και τον Άγγελο Χριστοφόρου.
8. Της Ισαβέλλας κόρης του Σταύρου και της Svetlana
Γεωργίου, με αναδόχους την Γεωργία Γαβριήλ και τον
Γεώργιο Γεωργίου.
9. Της κατηχούμενης Michelle-Marie κόρης του Lesley
Wilkins και της Sally Waters, με ανάδοχο τον Νικόλαο
Χριστοφή (Η Michelle.είναι αρραβωνιαστικιά του Δημή-

τρη Παλιούρα γιου του π. Ιωσήφ και πρεσβ. Έλλης Παλιούρα).

(<—— Συνέχεια / Continued)

Οι ακούραστες μέλισσες
της Εκκλησίας μας και οι ψήστες μας
Σαββάκης, Παύλος και Ιάκωβος

The deacons were and are lowest in rank in the
Christian priesthood since apostolic times. The first deacons that were ordained by the hand of the apostles were
Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip,
Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, a proselyte from Antioch (Acts 6:6). They were all Greekspeaking Jews and firstly served at the tables for the widows. The Greek word used for ‘serve’ is ‘diakonin’ where
the word ‘deacon’ is derived from (Acts 6:2). Eventually,
during the middle of the apostolic period in the first century A.D. they started to have a more liturgical role within
the Church of Christ. St Paul in his letter to the Philippians
written by 63 A.D. salutes “all the saints in Christ Jesus
who are in Philippi, with the bishops and deacons” (Philippians 1:1). By this time, the deacons were
assisting the bishops in their liturgical tasks.
In the Orthodox Church, you have celibate deacons
and married deacons just like the priests but they have to
be married first. If you want to be a married cleric you
must be married first and only once (ie. Not divorcees, see
1 Timothy 3:2), and can only be a deacon and then a priest.
Even St Paul says that the deacons “be the husbands of
one wife, ruling their children and their own houses
well” (1 Timothy 3:12) so this presupposes that they are
married already with children. In the Anglican Church, it
doesn’t matter when you get married (before or after the
ordination). The Orthodox Church follows the more ancient practice, which stems from the Jewish practice where
the Priests and Rabbis have to be married first. The deacon
is ordained by one bishop and only serves at the altar with
a priest or a bishop. Deacons never officiate at services on
their own because the Greek word for deacon means someone who is at service to someone else.
St Ignatius, who was ordained as Bishop of Antioch
by St John the Evangelist in 69 A.D., mentions all three
levels of the priesthood and how we are to relate to them,
“All are to respect the deacons as Jesus Christ and the
bishop as a copy of the Father and the presbyters as the
council of God and the band of the apostles. For apart
from these no group can be called a church” (Epistle of
Ignatius to the Trallians 3:1). St Ignatius also said on the
matter of division and obedience to the clergy, “...When I
was with you I cried out, I spoke with a loud voice,
God’s own voice: ‘Pay attention to the Bishop and the
Presbytery and the deacons.’
Near the end of Matins, the deacon is wearing his
cassock as a sub-deacon and pours water over the hands of
the bishop to show his servitude and humility. 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

diaconate; “The divine grace, which always heals that
which is infirm and completes that which is lacking,
ordains the most devout Subdeacon (name) to the office
of Deacon. Let us, therefore, pray for him, that the
grace of the All-Holy Spirit may come upon him.” The
bishop continues to ask God to grant him, “the grace
which You gave to Stephen, Your first martyr, whom
You called first to the ministry of Your Diaconate. Make him worthy to please You as he serves You
in the office which you, in your goodness, bestowed upon him. For those who minister well prepare themselves
for good reward; and proclaim him Your perfect servant”. The bishop also asks that God, “fill this, Your servant, whom you have consented to enter the ministry of
a deacon with the totality of faith, love, power, and
sanctification by the descent of Your Holy and Lifegiving Spirit. For not through the laying on of my
hands, but by the divine visitation of your rich mercies
grace is bestowed upon your worthy ones; that he, liberated from every sin, may stand blameless by You in
the awesome Day of Judgment and receive the true reward of Your promise.”
Everyone stands and the bishop proclaims the newly-ordained Deacon “Axios!” (“worthy”) to which the congregation responds “Axios!” The bishop will hold up each
item of the deacon’s vestments and again proclaim
“Axios!” each time to which the congregation also responds “Axios!” and vests the new deacon.
St Hippolytus Presbyter of Rome in the early third
century A.D., makes mention of the people giving their
assent to the newly ordained bishop in the same manner as
Orthodox Christians today, as follows:
Let the bishop be ordained after he has been
chosen by all the people. When someone pleasing to all
has been named, let the people assemble on the Lord’s
Day [Sunday] with the prebyters and with such bishops
as may be present. All giving assent [in the Or thodox
Church the people shout in Greek ‘Axios!’, ie. ‘Worthy!’],
the bishops shall impose hands on him, and the presbytery shall stand by in silence. Indeed, all shall remain
silent, praying in their hearts for the descent of the
Spirit.
The deacon is also required to hold a jug of water in
front of the icon of Christ and the Virgin Mary for about an
hour to test his patience. During this he recites various
prayers like the beginning of Matins prayers upto the
Lord’s Prayer, 50th Psalm (51st Psalm in most English Bibles) and the Creed.
(To Be Continued…)

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. Δημητριανός Μελέκης
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