
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30—12.30 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30-10.30 am 

Σεπτέμβριος 2019 / September 2019 

Κυριακή                  1/9/19 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου (αντί 31/8) και Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό 
έτος (7528)  / Deposition of the Cincture of the Mother of God (instead of 31/8) and Beginning of the Indictium 

Church New Year (7528 Years from Creation of Adam) 

9.30-12.30   

Δευτέρα                   2/9/19 Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr  9.30-11.30  

Τετάρτη                   4/9/19 Μωυσέως του Προφήτου / Moses the Prophet  9.30-11.30  

Κυριακή                  8/9/19 Γενέσιο της Θεοτόκου / Nativity of the Mother of God  9.30-12.30   

Σάββατο                14/9/19 Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού (Νηστεία) / Exaltation of Precious Cross (Fast)  9.30-12.00  

Δευτέρα                 16/9/19 Ευφημίας της μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Euphemia  9.30-11.30  

Τρίτη                     17/9/19 Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης μαρτύρων / Martyrs Sophia, Faith, Hope and Charity  9.30-11.30  

Παρασκευή           20/9/19 Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος / Great-Martyr Efstathios (Eustace)        9.30-11.30  

Δευτέρα                 23/9/19 Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου / Conception of St John the Baptist     9.30-11.30  

Τρίτη                     24/9/19 Θέκλης Ισαποστόλου και μεγαλομάρτυρος και Σιλουανού εν Άθω  
Great-Martyr Thecla the Equal-to-the-Apostles and Silouan of Mount Athos  

9.30-11.30  

Πέμπτη                  26/9/19 Μετάστασης Ιωάννου Θεολόγου / Translation of St John the Theologian  9.30-11.30  

Σάββατο                28/9/19 Οσίου Αυξεντίου του Θαυματουργού / Venerable Afxentios the Wonderworker  9.30-10.30  

 Οκτώβριος 2019 / October 2019   

Τρίτη                     1/10/19 Ρωμανού του Μελωδού / Romanos the Melodist  9.30-11.30   

Τετάρτη                 2/10/19 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin   9.30-11.30  

Κυριακή                6/10/19 Πάντων των Κυπρίων Αγίων & Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου   
All Saints of Cyprus & Apostle Thomas and Venerable Kendeas    

9.30-12.30  

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
J & L AMOS £200  A SARGEANT £100 D LIVERAS £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 Αύγουστο δεν κάναμε το τραπέζι λόγω 
διακοπών. Συνεχίζουμε όμως κανονικά από τον μήνα Σεπτέμβριο και κάθε μήνα. 
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    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 

01. Αθηνά, Αντιγόνη 
03. Άνθιμος         04. Μωυσής 
05. Ζαχαρίας 
07. Κασσιανή, Σώζων 
09. Ιωακείμ         11. Ευανθία 
13. Αριστείδης    14. Σταύρος 
15. Νικήτας         16. Ευφημία 
17. Σοφία, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη 
18. Αριάδνη          20. Ευστάθιος 
23. Πολυξένη       24. Θέκλα 
25. Ευφροσύνη    26. Θεολόγος 
27. Ζήνων            29. Κυριάκος 

 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

Greek Language Courses now available 

The Twelve Apostles Greek Orthodox Church is now offering Greek language 
courses that have been developed for those who need to start learning, enhance 
their skills or develop their communication abilities in the Greek Language. There 
is a range of courses for all levels available. Contact us for more information. 

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 

Ευχόμαστε στους αγαπητούς μαθητές, γονείς και διδασκάλους καλή και ευλογημένη Σχολική Χρονιά με πολλά και 
ευλογημένα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία στις σπουδές τους. Ο Θεός μαζί τους!!! 

 

A GOOD AND BLESSED NEW 

ECCLESIASTICAL YEAR 

 

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 

 

 Το κάναμε και εμείς 
τον πρώτο καιρό που ξεκινή-
σαμε να πηγαίνουμε ενσυνεί-
δητα στην Εκκλησία, κοιτού-
σαμε δηλαδή γύρω μας να 
δούμε πότε κάνουν οι άλλοι 
πιστοί το σταυρό τους για να 
ακολουθήσουμε και εμείς. 
 Πότε όμως κανονικά 
κάνουμε το σταυρό μας όταν 
βρισκόμαστε μέσα στην Εκ-
κλησία; Κάνουμε το σταυρό 
μας στις ακόλουθες περιπτώ-

σεις: 
1. Μόλις ανάψουμε το κερί 
μας. 2. Όταν μπαίνουμε 
στους Ιερούς Ναούς και όταν 
βγαίνουμε από αυτούς . 
3. Στην αρχή κάθε ακολουθί-
ας. 4. Σε κάθε Τριαδική εκ-
φώνηση. (Δηλαδή κάθε φορά 
πού θα λέγεται ή θα ψάλλε-
ται το: <<Δόξα Πατρί και Υιώ 

και Αγίω Πνεύματι>>, ή όταν 
ακούγεται το <<… του Πατρός 
και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος…>>). 5. Σε κάθε εκ-
φώνηση της Παναγίας : 
<<Της Παναγίας, αχράντου, 
υπερευλογημένης, ενδόξου, 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 
και αειπαρθένου Μαρίας…>> 
που υπάρχει στα Ειρηνικά, 
Πληρωτικά και Μικρές Συνα-
πτές. 6. Στα Απολυτίκια ή 
Τροπάρια όταν και όπου α-
κούγεται το όνομα του Αγίου 

ή της Αγίας της ημέρας, του 
Ναού κλπ. 7. Στον Όρθρο, 
όταν ψάλλεται, επαναλαμβα-
νόμενο, το Μεγαλυνάριο της 
Παναγίας: <<Την τιμιωτέραν 
των Χερουβείμ και ενδοξοτέ-
ραν ασυγκρίτως των Σερα-
φείμ…>>. Το σταυρό μας είναι 
προτιμότερο να τον κάνουμε , 
όταν φθάνει η ψαλμωδία στο: 
<<…την όντως Θεοτόκον…>>, για 
να τονίζεται η πίστη ότι ε-

γέννησε Θεόν. 8. Στη Μικρή 
και Μεγάλη Είσοδο, όταν 
περνούν από μπροστά μας το 
Ευαγγέλιο και τα Τίμια Δώ-

ρα. 9. Στον Τρισάγιο ύμνο: 
<<Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, 
Άγιος Αθάνατος, ελέησον 
ημάς>>. 10. Στο <<Δεύτε προ-
σκυνήσωμεν και προσπέσω-

μεν…>> το όποιο επαναλαμβά-
νεται τρις. Μαζί με το σταυρό 

μας σ’ αυτήν την περίπτωση 
κάνουμε κάθε φορά και μία 
μικρή μετάνοια. 11. Πριν από 
το τέλος του Εσπερινού, όταν 
ο Ιερέας λέγει το <<Νυν απο-
λύεις τον δούλον σου, Δέ-
σποτα, κατά τό ρήμα σου έν 
ειρήνη ότι είδον οί οφθαλμοί 
μου τό σωτήριόν σου…>>. 12. 

Στις απολύσεις των ακολου-
θιών (Εσπερινού, Όρθρου και 
λοιπών ακολουθιών), καθώς 
και στην απόλυση της Θείας 
Λειτουργίας. 13. Κάθε άλλη 
φορά, κατά τις διάφορες αιτή-
σεις του Ιερέα , έφ’ όσον αυ-
τό αναπαύει ή ευχαριστεί τον 
πιστό. 14. Όταν προσκυνούμε 
τις άγιες Εικόνες ή άγια Λεί-
ψανα. 15. Πριν κοινωνήσουμε 
και μετά τη Θεία Κοινωνία. 
ΔΕΝ κάνουμε το σταυρό μας: 

1. Όταν μας θυμιάζει ο Ιερέ-
ας. Στις περιπτώσεις αυτές 
αντί Σταυρού, κάνουμε μια 
υπόκλιση της κεφαλής ευχα-
ριστούντες τον Ιερέα για την 
τιμή πού μας κάνει: Μετά τις 
άγιες Εικόνες να θυμιάζει και 
εμάς, ως εικόνες του Θεού! 
Εάν καθόμαστε, πρέπει να 
σηκωνόμαστε. 2. Όταν στην 
αρχή του Όρθρου αναγιγνώ-

σκεται ο Εξάψαλμος.  
ΣΥΝΕΧΕΙΑ…. 

  

ΚΑΛΟ ΝΕΟ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Αύγουστο έγιναν στην Εκκλη-

σία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Αμαλίας κόρης του Tony-Raymond και της 

Ανίτσα Speller, με αναδόχους τον Κωστάκη Σάβ-
βα και την Stacey-Michelle Harris. 

2. Της Ελένης κόρης του Λουκά Ηλία και της Larisa
-Ionela Mustata, με αναδόχους την Στέλλα Αλέ-
κου και τον Κυριάκο Αλέκου. 

3. Της Lily-Λουκίας-Ουρανίας κόρης του Mark-
Edward Eastwick και της Λουκίας Ερωτοκρίτου, 
με ανάδοχο την Αναστασία Ερωτοκρίτου. 

4. Του Θεοδωρου-Δημήτριου γιου του Δημήτριου-
Stephen και της Παντελίτσας King, με αναδό-
χους την Στεφανία Λεονίδα και τον Φίλιππο-
Robert Boulter. 

5. Του Ανδρέου-Θεόδωρου-Αχιλλέως γιου του Μι-
χαήλ και της Σύλβιας Πηγιώτη, με ανάδοχο τον 
Μιχαήλ Ευσταθιάδη. 

6. Του Θεόδωρου-Μάριου γιου του James-
Alexander Cutler και της Άννας Χριστοδούλου, 
με ανάδοχο την Ξανθή Παπαγεωργίου. 

7. Του Ιωάννου γιου του Σέργιου και της Pauline 
Σιακαλλή, με αναδόχους τον Αντώνιο Παναγιώ-
του και την Αναστασία Παπαιακώβου. 

8. Του Αιμιλιανού-Ανδρέου γιου του Γεωργίου Δημη-
τρίου και της Σοφίας Ιακώβου, με ανάδοχο την 
Χαρίτα Ιακώβου. 

9. Της Έλλης-Marie κόρης του Λουκά και της Kim-
Sophie Σωφρονίου, με αναδόχους τον Ανδρέα 
Σωφρονίου και την Σοφία Σωφρονίου. 

10.Της Θεοδώρας-Beau κόρης του Myles-Daniel 
Tranter και της Ζωής-Λουΐζας Bullen, με αναδό-
χους την Nicola-Άνδρια Khan και την Sarah-
Anne Blanchard. 

11.Της Arabella-Σοφίας κόρης του Michael και της 
Μαρίας Palmer, με αναδόχους την Βικτώρια 
Φλουρή και τον Mark Harman. 

 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτι-

στοι! 

 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Αύγουστο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του James Shallcross μετά της Μαριάν-

νας Κωνσταντίνου.  2. Του Γεωργίου Ιωάννου μετά της Χριστιάνας Χάβα.  3. Του Αδάμου Καυκάρκου μετά της Ζωής 
Σπύρου.  4. Του Daniel Squires μετά της Αικατερίνης Brant.  5. Του Βενιαμίν Redmond-Benham μετά της Στυλιάνας 
Πατσαλή.   Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Αύγουστο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Λουκίας Κανιά και Μαρίας Φλουρέ-

ντζου.  Αιωνία τους η μνήμη! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ…. Το σταυρό μας μπορούμε 
να κάνουμε στην αρχή και στο τέλος 
του Εξάψαλμου. Σ’ όλη όμως τη διάρ-
κεια αυτού, ακόμη και στο μέσον του, 
όταν λέγουμε τα <<Δόξα… Και νυν… Αλ-
ληλούια…>> ΔΕΝ κάνουμε το σταυρό 
μας, αλλά παρακολουθούμε <<εν πάση 
σιωπή και κατανύξει>> τον Αναγνώστη, 
ο όποιος <<μετ’ ευλάβειας και φόβου 
Θεού>>, διαβάζει τον Εξάψαλμο. Διότι ό 
χρόνος αυτός τής αναγνώσεως προει-
κονίζει το χρόνο τής Δευτέρας Παρου-
σίας του Κυρίου, κατά τη διάρκεια του 
οποίου με φόβο και τρόμο θα αναμέ-
νουμε την τελική κρίση Του για εμάς. 
3. Όταν φιλάμε το χέρι Ιερωμένου. Η 

συνήθεια ορισμένων να κάνουν το 
σταυρό τους πριν φιλήσουν το χέρι του 
Επισκόπου ή Ιερέα ή οποιουδήποτε 
ρασοφόρου είναι λανθασμένη. Το 
σταυρό μας τον κάνουμε, όταν ασπα-
ζόμαστε τις άγιες Εικόνες και όχι όταν 

ασπαζόμαστε το χέρι του Ιερωμένου. 
Όταν λοιπόν πρόκειται να επικοινωνή-
σουμε ή να συναντηθούμε με Ιερωμέ-
νο, μπορούμε να πούμε <<Ευλόγησον, 
Δέσποτα ή Πάτερ>> ή <<Την ευχή σας, 
Σεβασμιώτατε ή Αγιε Καθηγούμενε ή 
Πάτερ και κάνοντας μία μικρή υπόκλι-
ση της κεφαλής να ασπαστούμε το 
δεξί του χέρι, όποτε συνεχίζουμε το 
διάλογο μαζί του, όπως επιθυμεί ό 
καθένας. Το ίδιο κάνουμε και φεύγο-
ντας από κοντά του. Λέμε, <<Την ευχή 
σας ή Ευλογείτε, Πάτερ>>, κάνουμε 
μικρή υπόκλιση, προτείνοντας τις πα-
λάμες μας σταυροειδώς, ασπαζόμαστε 
τη δεξιά του και φεύγουμε. 4. Όταν 
λαμβάνουμε το αντίδωρο από το χέρι 
του Ιερέα, το οποίο (χέρι) στη συνέχεια 
το ασπαζόμαστε.  
 Κείμενο του π. Γεωργίου Κου-
γιουμτζόγλου (από το :”Λατρευτικό Εγχει-
ρίδιο” σελ. 168,171) 

FRIDAY 13th SEPTEMBER 2019 

ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ESSEX  

£25 to enter 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

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

Biblical passages: 
“He who believes and is baptised will be saved” (Mark 
16:16)  
 
“Go therefore and make disciples of all nations, baptis-
ing them in the name of the Father and of the Son and 
of the Holy Spirit...” (Matthew 28:19) 
 
“Truly, truly, I say to you, unless one is born of water 
and the Spirit [ie. Water  = Baptism and Spir it = Chr is-
mation], he cannot enter the kingdom of God” (John 3:5) 
 
Visible sign(s): 
Three immersions in water in the name of the Holy Trinity 
 
Purpose: 

 To remove the consequences of the original sin (see 
Romans 5:12-16). 

 To wash away all other sins committed before the 
time of Baptism if the person is beyond the age of infancy 
(see Acts 2:38-39 includes children, Acts 22:16, Romans 
6:1-7, 1 Corinthians 6:11, Colossians 2:11-15, Ephesians 
5:26). 

 To unite the person to “The Body of Christ” (that is, 
the Church) in newness of life (see Acts 2:41, Romans 
6:4, 1 Peter 1:3). 

 To open the door of salvation and eternal life to a 
person (see Mark 16:16, John 3:5, Titus 3:5, 1 Peter 3:21). 

 To receive illumination or enlightenment, a move-
ment from the darkness of fallen mankind into union with 
“the true Light which gives light to every man coming 
into the world” (John 1:9). “But call to remembrance 
the former days, in which, after you were illuminated, 
you endured a great fight of afflictions” (Hebrews 
10:32). The early Fathers of the Church often referred to 
Baptism as “illumination”. 
 
 The many gestures involved in the Sacrament of 
Baptism expresses what Christ is actually doing for us 
through this Sacrament.  As with all of the Sacraments 
there is a visible part, the actions taken by the Priest; and 
an invisible part, the sanctifying Grace that comes from 
the Holy Spirit that fills the body and soul of the person 
receiving the Sacrament.  This Sacrament is meant to be 
performed only once in the life of the Christian if done 
properly by an appointed priest (see Ephesians 4:4-5).   
 Therefore, the trendy idea that many Evangelical 

Protestants espouse of ‘born-again Christians’, where they 
claim that they receive a ‘Baptism of Fire’, which is great-
er and different from the baptism of water and the Spirit 
(Chrismation), make a mockery of the true meaning of 
being ‘born again’, including mocking the death and resur-
rection of Christ, and border blasphemy against the Holy 
Spirit.  The other great error and deception, is the assump-
tion from many Pentecostal churches that baptisms where 
the person does not ‘speak in tongues’ is not a proper bap-
tism and they re-baptise those people.  They do not realise 
that the ‘speaking in tongues’ that they profess are a form 
of mediumism induced by a psychic mechanism (see the 
book ‘Orthodoxy and the Religion of the Future’ by Fr 
Seraphim Rose).  This form of ‘speaking in tongues’ is not 
the same as the one during the apostolic period, which was 
only meant to last for a short while to show to unbelievers 
that the Christian faith is for all the nations of the world.  
Even the Church canons forbid re-baptism in the 47th Ap-
ostolic Canon (late 4th century) – see Fr Stanley S. Hara-
kas’ book ‘The Orthodox Church: 455 Questions and An-
swers’, under ‘Re-baptism’ topic: 
 

“If a Bishop or a Presbyter baptise anew any-
one that has had a true baptism … let him be 
deposed, on the ground that he is mocking the 
Cross and the death of the Lord …” 

 
 If an adult is being baptised, they must fast for one 
or two days, as suggested by the Didache in Chapter 7 
(Teaching of the Twelve Apostles) written around 70 A.D.  
All those who receive Holy Baptism by “water and the 
Spirit” (John 3:5) are “born from above [born 
again]” (John 3:2).  The priest after baptising the person in 
water, seals/anoints with Holy Chrism (oils with many 
different ingredients symbolising the many gifts of the 
Holy Spirit – see Exodus 30:22-33 and Exodus 37:29).  
This practice was sanctioned during Apostolic times in 
place of the Bishop laying hands upon the Baptised person 
being confirmed in the Faith to receive the Holy Spirit, 
because the Bishop could not be present at every place 
where Baptisms occurred due to being many converts to 
the Faith.  Therefore, the priest would be able to anoint 
with this Holy Oil the Baptised person to receive the Holy 
Spirit in the absence of the Bishop. 
 

(To Be Continued…) 
 


