
 
             

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 

Νοέμβριος 2019 / November 2019 

Παρασκευή           1/11/19 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών 

Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother  

9.30-11.30   

Παρασκευή           8/11/19 Δημητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου & Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ και Δυνάμεων Ασωμάτων  
Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus & Archangels Michael & Gabriel and Heavenly Bodiless Powers  

9.30-11.30  

Σάββατο                9/11/19 Νεκταρίου Αιγίνης / Nectarios of Aegina     9.30-10.30  

Δευτέρα               11/11/19 Μηνά Μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος και Βικεντίου / Great Martyr Menas, Victor and Vincent   9.30-11.30   

Τετάρτη               13/11/19 Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου 
St John Chrysostom Archbishop of Constantinople 

9.30-11.30  

Πέμπτη                14/11/19 Φιλίππου Αποστόλου / Apostle Philip  9.30-11.30  

Σάββατο              16/11/19 Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού / Matthew the Apostle and Evangelist   9.30-11.30  

Πέμπτη                21/11/19 Εισόδια της Θεοτόκου / Entrance of the Mother of God into the Temple  9.30-12.00  

Δευτέρα               25/11/19 Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος & Πανσόφου και Μερκουρίου / Great Martyr Catherine and Mercurios  9.30-11.30  

Τρίτη                   26/11/19 Αγίου Στυλιανού / St Stylianos  9.30-11.30  

Σάββατο              30/11/19 Ανδρέου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου / Apostle Andrew the First-called  9.30-12.00  

 Δεκέμβριος 2019 / December 2019   

Δευτέρα                 2/12/19 Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου  
Virgin Mary Gerontissa & Porphyrios of Kavsokalyvia  

9.30-11.30   

Τετάρτη                 4/12/19 Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Barbara  9.30-11.30   

Πέμπτη                  5/12/19 Σάββα Ηγιασμένου / Savvas the Sanctified  9.30-11.30   

Παρασκευή           6/12/19 Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας / Nicholas bishop of Myron of Lycia  9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
C SAVVIDES £20, S KAKPORIS £100, A CHRISTOU £500, M NICOLAOU £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 Οκτώβριο το τραπέζι πρόσφεραν οι κυρίες 
Λήδα Γιάνγκου και Ανδρούλλα Αγαθοκλέους. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει 
το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊ-
στάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 

01. Ανάργυρος, Αργύριος, Δαμιανός,  
      Κοσμάς 
05. Επιστήμη, Γαλακτίων 
08. Μιχαήλ, Γαβριήλ, Άγγελος,  
      Ταξιάρχης, Σταμάτιος 
09. Νεκτάριος             10. Αρσένιος 
11. Μηνάς, Βίκτωρας  12. Νείλος 
13. Χρυσόστομος         14. Φίλιππος 
16. Ματθαίος                17. Γεννάδιος 
18. Πλάτων                    
21. Μαρία, Δέσποινα, Παναγιώτης, Μάριος 
22. Φιλήμων 
25. Αικατερίνη, Μερκούριος 
26. Στυλιανός               
30. Ανδρέας 

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. 

ANNUAL DINNER & DANCE 
Την Κυριακή 10η Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί για εφέτος ο Ετήσιος Επίσημος 
Χορός της Κοινότητάς μας, στο Grand Palace 242 High Road, Wood Green, London N22 
8JX. Εισιτήριο £50 για μεγάλους και £25 για μικρούς. Θα σας περιμένουμε όλους. Παρα-
καλώ προ κρατήστε τα εισιτήρια σας. Έχουν εκδοθεί λαχεία με πολλά και πλούσια δώρα. 

 

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 

 

 Συχνά κατηγορείται η εποχή 
μας για πολλούς λόγους, δίκαια ή 
άδικα. Όμως η πράγματι δύσκολη 
εποχή κρύβει θησαυρούς, γεννά 
μικρούς ή μεγάλους αγίους. Εκτός 
των επίσημα αναγνωρισθέντων 
αγίων, υπάρχουν και κρυφοί άγιοι 
σε όλο τον εικοστό αιώνα. 
 Πέφτοντας πάνω σε ένα 
κείμενο του μακαριστού μοναχού 
Μωυσή, για τους σύγχρονους αγί-
ους θεώρησα καλό να το παρουσιά-
σω στην αγάπη σας. 
 Η οσία Μεθοδία τις Κιμώ-

λου (+1908), ο άγιος Ιωάννης της 
Κροστάνδης (+1908), ο επίσκοπος 
Ζήλων Ευθύμιος (+1921), ο επίσκο-
πος Ικονίου Προκόπιος (+1922), ο 
επίσκοπος Κυδωνιών Γρηγόριος 
(+1922), ο επίσκοπος Μοσχονησίων 
Αμβρόσιος (+1922), ο επίσκοπος 
Σμύρνης Χρυσόστομος (+1922), ο 
θαυμάσιος Γέροντας της μονής 
Όπτινα όσιος Αγαπητός (+1922) 

και πλήθος οσίων και νεομαρτύρων 
στη Ρωσία, τη Γεωργία, την Εσθο-
νία, την Πολωνία και άλλα μέρη 
της Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής. 
 Στον εικοστό αιώνα επίσης 
έχουμε τους αγίους: Αρσένιο Καπ-
παδόκη (+1924), Νικόλαο Πλανά 
των Αθηνών (+1932), Σιλουανό τον 
Αθωνίτη (+1938), τον όσιο Σάββα 
τον εν Καλύμνω (+1948), τον όσιο 
Γεώργιο Καρσλίδη (+1959) της 
Δράμας, τον ιερομόναχο Άνθιμο 
Βαγιάνο (+1960) της Χίου, τον αρ-
χιεπίσκοπο Σαγκάης Ιωάννη Μαξί-
μοβιτς (+1966) τον θαυματουργό, 
τον Σέρβο ιερομόναχο Ιουστίνο 
Πόποβιτς (+1979) και τον ιερομάρ-
τυρα Φιλούμενο τον Ιεροσολυμίτη 
(+1979). 

 Φήμη αγιότητος και υψηλού 
εναρέτου βίου έχουν και οι μακά-

ριοι Γέροντες: Αρχιμανδρίτης 
Ιερώνυμος  Σιμωνοπετρίτης 
(+1957), Ιωσήφ ο Ησυχαστής 
Σπηλαιώτης (+1959), (ήδη αναγο-
ρεύτηκαν Άγιοι πριν λίγες ημέρες). 
Προηγούμενος Αμφιλόχιος Μακρής 
της Πάτμου (+1970), ο ηγούμενος 
της Λογγοβάρδας Πάρου Φιλόθεος 
Ζερβάκος (+1980), ο ηγούμενος της 
μονής οσίου Δαβίδ στην Εύβοια 
Ιάκωβος Τσαλίκης (+1991), ο δια-
κριτικός και διορατικός Γέροντας 
Πορφύριος  Καυσοκαλυβίτης 
(+1991), ο σοφός Γέροντας Σω-

φρόνιος  Σαχάρωφ (+1993) 

(σύντομα είπε ο Πατριάρχης μας 
πως θα ανακοινωθεί και η δική του 
αγιοποίηση), ο πασίγνωστος και 
χαριτωμένος μοναχός Παΐ σιος 
Αγιορείτης (+1994), ο της υπακοής 
και προσευχής Εφραίμ Κατουνα-

κιώτης (+1998) και Δανιήλ ο 

Σμυρναίος (ήδη αναγορεύτηκαν 
Άγιοι πριν λίγες ημέρες). 
 Ο αγιότροφος μοναχισμός 
μάς προκαλεί και μας προσκαλεί 
σε μία πιο ηρωική στάση, μεγαλύ-
τερη λιτότητα, απλότητα, σεμνότητα 
και ταπεινότητα. Είμεθα υποχρεω-

μένοι να διατηρήσουμε ατόφιο, 
ζωηρό και καθαρό το πνεύμα του 
Ορθόδοξου μοναχισμού με κάθε 
θυσία. Καλούμεθα να μαθητεύσου-
με στην υπομονή των παλαιότερων 
Γερόντων. 
 Το μεγαλείο της Εκκλησίας 
μας είναι ότι γεννά και σήμερα 
αγίους. Την αγιότητα θα τη χρεια-
σθεί πολύ περισσότερο στον 21ο 
αιώνα ο κόσμος. Ο Γέροντας Παΐ -
σιος Αγιορείτης έλεγε πως δεν 
επιτρέπεται να μη διατηρήσουμε 
τον μοναχισμό αλώβητο. Η αγιότη-
τα δεν είναι ένα λησμονημένο 
όραμα ή μία φρούδα ελπίδα. Ο 

ευδαιμονισμός, η εκκοσμίκευση, η 
οκνηρία εμποδίζουν την ανάδειξη 
του δένδρου της αγιότητος. Το 
σύγχρονο πνεύμα της καλοπέρα-
σης, της βιασύνης, της άκοπος και 
άμοχθης εργασίας και της επιπο-
λαιότητος απομακρύνει την αγιότη-
τα. 
 Ο σκοπός της ζωής είναι η 
αγιότητα. Η αγιότητα είναι το κυρί-
ως ζητούμενο. Το πλησίασμα της 
αγιότητος θα χαρίσει ειρήνη, χαρά, 
πραότητα, μακροθυμία, εγκράτεια 
και χαρίτωση. Ο κατάλογος των 
νέων αγίων αυξάνεται και τον 21ο 
αιώνα. Μερικές φορές η αγιότητα 
κρύβεται κι εκεί που ποτέ δεν θα 
περίμενες, στις πόλεις και τα χωριά 
και όχι μόνο στο Άγιον Όρος. Ο 

μοναχισμός σήμερα ανθεί. Ευχή 
όλων είναι να συνεχίζει να παράγει 
αγίους, βαδίζοντας την παραδοσια-
κή πορεία. Ο άγιος Στυλιανός ο 
Αθωνίτης έλεγε εμπειρικά: Ο Κύ-
ριος αγαπά ημάς υπερβαλλόντως 
και διά της προσευχής καταξιοί 
ημάς να συνομιλώμεν μετ’ Αυτού 
και να μετανοώμεν και να δοξολο-
γώμεν Αυτόν. Αδυνατώ να περιγρά-
ψω πόσο πολύ αγαπά ημάς ο Κύ-
ριος. Διά του Πνεύματος του Αγίου 
γνωρίζεται η αγάπη αυτή και η 
ψυχή του προσευχομένου γνωρίζει 
το Άγιον Πνεύμα. 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκ-

κλησία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Ζωής-Ραφαέλλας κόρης του Θεοφάνη 

Λουκά και της Μαρίας Ιακώβου, με αναδό-
χους τον Γεώργιο Λοΐζου και την Αλεξάνδρα 
Λοΐζου. 

2. Της Σοφίας-Γεωργίας κόρης του Γεωργίου 
και της Σοφίας-Lynn Ζαγοριανού, με αναδό-
χους την Αγγελική Ζαγοριανού και τον Γεώρ-
γιο Ζερβού. 

3. Της Βαλεντίνας κόρης του Χρήστου και της 
Gessica Ζαβρού, με αναδόχους τον Μάριο 
Αδάμου, τον Ανδρέα Σεργίου και την Anna 
Sellitto. 

4. Του Έκτωρ γιου του Lulzim Shurdhaj και 
της Χριστίνας Morava, με αναδόχους τον 
Μάριο Tafa και την Arfinta Tafa. 

5. Της Μαρίας-Mia κόρης του Χαράλαμπου και 
της Shellene Θεοχάρους, με αναδόχους την 
Χρυστάλλα Ευθυμίου και τον Μάριο Ευθυμίου. 

6. Της Ζωής-Κυριακής κόρης του Ανδρέου και 
της Έλενας Γεωργίου, με αναδόχους την 
Πολυξένη Παναγή και τον Μάριο Παναγή. 

7. Του Ραφαήλ-Ναθαναήλ-Μαρίνου γιου του 
Kareem-Alexander-O’Neil και της Αντιγόνης 
Cole, με αναδόχους την Μαρίνα Τηλεμάχου-
Desira και τον Christopher Desira. 

8. Της Μελανής κόρης του Αντωνίου Κωνστα-
ντή και της Sara Vuka, με ανάδοχο την Χρι-
στίνα Χριστοφή. 

9. Του Ματθαίου γιου του Τιμόθεου και της 
Μαρίας Ελευθερίου, με ανάδοχο την Άνδρια 
Πετάση. 

10.Της Μαρίας-Αναστασίας κόρης του Κυριά-
κου Γεωργίου και της Naylya Gaysina, με 
ανάδοχο την Άννα Δαμαλής. 

11.Του Ζαχαρία γ ιου του Μάριου                                                                                                  
Θεοφάνους και της Kerry Goold, με αναδό-
χους τον Δημήτριο Μητίδη, την Lesley 
Goold και τον James-Theo-Erskine Do-
cherty. 

12.Της Elyssia-Grace κόρης του Ανδρέου και 
της Άνδριας Ματθαίου, με αναδόχους την 
Ανδρονίκη Μιχαήλ και τον Γεώργιο Μιχαήλ. 

13.Της Μίας-Grace-Kathleen κόρης του Mi-
chael Duberry και της Νικολέττας Χριστοφί-
δη, με αναδόχους την Αργυρούλλα Χριστο-
φίδη, την Αιμιλία Hillier-Χριστοφίδη και τον 
Jonathan Joseph. 
Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 

 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Παύλου Πιερή μετά 

της Χριστιάννας Χρυσοστόμου.  2. Του Σάββα Κυριάκου μετά της Ειρήνης Λουκά.    
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Οκτώβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Γεωργίου Τσάουκκα 

(πατέρας της Χρυσούλλας Παπαδοπούλου μέλος της Βοηθητικής Αδελφότητας μας) και Ανδρέου 
Θεοφάνη.  Αιωνία τους η μνήμη! 

Σύγχρονοι Άγιοι 
 Οι τέσσερις νέοι Άγιοι που ανα-
κοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος: 
 Την αγιοκατάταξη στα μητρώα 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας τεσσάρων 
κ ε κο ιμ ημένων Αγ ι ορε ι τών πα τ έ -
ρων  ανακοίνωσε, συγκινημένος και με 
τρεμάμενη φωνή, ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης.  
 Η αναγγελία αυτή πραγματοποιήθη-
κε, κατά την 20η Οκτωβρίου 2019, μετά 
την επίσημη υποδοχή του Προκαθήμενου 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά την 
τάξην, υπό της Διπλής Συνάξεως στις 
Καρυές του Αγίου Όρους. 

 Πρόκειται για τους Δανιήλ τον 
Σμυρναίο, Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρί-
τη,  Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Εφραίμ 
τον Κατουνακιώτη, το ήθος των οποίων 
εξήρε κατά την ομιλία του ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης. «Άνευ του Αγιορείτικου 
μοναχισμού η Μητέρα Εκκλησία θα ήταν 
φτωχοτέρα στην εμπειρία της κατά Χρι-
στόν βιοτής» ανέφερε,  μεταξύ 
άλλων,  ο κ. Βαρθολομαίος. 
 «Η αγιότητα είναι η πεμπτουσία 
αυτού του τόπου και οι Άγιοι μας είναι 
ό,τι πολυτιμότερο έχει η Εκκλησί-
α» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης. 

Βοήθεια όλων οι Άγιοι μας!!! 

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής άρχισε την λειτουργία της για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Στην διεύθυνση επιστρέφει και πάλι ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Στην Κοινότητά μας 

υπάρχει παράρτημα και παραδίδονται μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής 

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 

 What about the concept of a child is ‘automatically 

saved until the age of reason’?  We have to ask several questions 

here:  

1) Can a person be saved outside of Christ? 

2) Can one be saved without faith in Christ? 

3) Are there any explicit “exception clauses” for chil-

dren in the Bible? 

4) What was saving a child before the age of account-

ability that is different 

from or expired on the day he reached the age of ac-

countability? 

5) What made the child spiritually secure and com-

plete in Christ one day 

and then was insufficient and inadequate the next to 

keep him that way? 

6) What was it that saved a child until adolescence 

then lost its power to 

save him at age 13? 

7) Can a person be saved by grace and not by Christ? 

8) Is it possible to be saved apart from Christ? 

 
 Most people who believe in adult baptism also believe 

that it is merely symbolic of our saving relationship with Christ 

by faith.  So, if you say the child is saved, then it must be 

through Christ somehow. If it is through Christ, he is a Christian 

if he is being raised in a Christian home hearing the gospel and 

going to the Sunday School. If the Child is a Christian, then he 

is a member of the body of Christ. If he is a member of the 

church and is saved, then why deny the child baptism?  Neither 

infant baptism nor adult baptism as a ‘personal rational deci-

sion’ is a guarantee against backsliding, sinning, or nominalism. 

Both require a life of faithfulness to Christ. 

 The Scriptural arguments for Infant Baptism start with 

the sermon made on Pentecost in 33 A.D. by the Apostle Peter. 

In his Spirit-inspired sermon, he made it clear that the blessing 

and promise of salvation was not just for adults, but for children 

as well: “And Peter said to them, ‘Repent and let each of you 

be baptised in the name of Jesus Christ for the forgiveness of 

your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 

For the promise is for you and your children, and for all 

who are far off, as many as the Lord our God shall call to 

Himself.’” (Acts 2:38, 39). It is also interesting to note that this 

quote from Peter’s Pentecostal sermon does not merely state 

“...the promise is for you and children,” but “for you and 

your children,” which makes it clear that the children men-

tioned here were young enough to still be considered under the 

protection and authority of their parents. This is underscored 

when one understands that it was common for women and men 

to marry at the very young ages of twelve and thirteen, respec-

tively. From this it becomes reasonable to assume that these 

children to whom Peter refers were young juveniles or, at the 

very least, in their preadolescence. 

 If the baptism of infants was not acceptable during New 

Testament times, then when does Scripture mention the alterna-

tive-the baptism of the children of Christian parents once they 

have matured out of infancy? The Bible never gives one exam-

ple of the baptism of a Christian child as an adult. It is important 

that Scripture also does not speak of an “age of accountability or 

reason” (which many pinpoint at 13 years) when a child’s ca-

pacity to believe the Gospel is developed enough so that he can 

receive baptism. Neither does the Bible state that every child is 

in a “suspended state of salvation” until they have reached this 

age, which one would have to believe if he held to the “age of 

accountability” theory. 

 Although an opponent of infant baptism, Dr. Jewett, in 

his book Infant Baptism and the Covenant of Grace, makes a 

very logical conclusion about baptism if it is understood to be a 

release of supernatural power: 

 “...one believes that baptism washes away the guilt of 
eternal sin, so that any one departing this life without it is in 
danger of eternal damnation, he will have good reason to con-
clude that infants should be baptised. In fact, the question of 
infant baptism can hardly be raised without such a sacramental 
theology, since an affirmative answer is a foregone conclusion.” 
 Certainly if there were a taint of sin upon each who is 

born in this world, there would be a need for every person to be 

cleansed from this impurity before leaving the temporal life. The 

Bible’s “sacramental theology” states that there is such a need 

since “...through one man sin entered the world, and death 

through sin, and so death spread to all men.” (Romans 5:12). 

For this reason, “...there are none righteous, not even 

one” (i.e. not even infants) (Romans 3:10). How are these 

young ones saved from the sin they have received from Adam’s 

race? They are saved through the regenerative power of baptism 

and the faith of the Church (i.e. the Christian faithful): “He 

saved us, not on the basis of deeds which we have done in 

righteousness, but according to His mercy, by the washing of 

regeneration (baptism) and renewing by the Holy Spir-

it.” (Titus 3:5); “Repent, and let each of you be baptised in 

the name of Jesus Christ for the forgiveness of your 

sins” (Acts 2:38); “Jesus answered, ‘Truly, truly, I say to 

you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot 

enter into the Kingdom of God.’” (John 3:5); “...when the 

patience of God kept waiting in the days of Noah, during the 

construction of the ark, in which a few, that is, eight persons, 

were brought safely through the water, and corresponding 

to that, baptism now saves you.” (1 Peter 3:20, 21). 

 
(To Be Continued…) 
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