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

G THEODOSOPOULOS £40, G GEORGIOU £400, C DEMETRIOU £40, A SARGEANT £50

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 Δεκέμβριο η Αδελφότητα προσέφερε Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι στους ηλικιωμένους. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει
το γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα.
FORTHCOMING EVENTS ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Αγιασμός Θεοφανίων στα σπίτια. Blessing of the Houses for Theophany (Epiphany).
Διαγωνισμός στο Τάβλι. Tavli/Backgammon Competition on 9-1-2020 by Michael Pilina.
Opacize in Goffs Oak Village Hall EN7 5ET on 11-1-2020 at 11:45-13:15 by Georgia Constantinou.
Κυριακάτικο Μεσημεριανό. Sunday Lunch on 19-1-2020 at 13:00-15:00 by Maria & Lyda.
Ετήσιο Φαγητό των Κυριών της Αδελφότητας. Annual Ladies Lunch on 22-2-2020 at 12:00-15:00.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
01. Βασίλειος
06. Θεοφάνης, Φωτεινή, Ιορδάνης,
Φώτιος, Ουρανία
07. Ιωάννης, Πρόδρομος
11. Θεοδόσιος
12. Τατιανή
17. Αντώνιος
18. Αθανάσιος, Κύριλλος
20. Ευθύμιος
21. Αγνή, Μάξιμος, Νεόφυτος
22. Τιμόθεος, Αναστάσιος
23. Αγαθάγγελος
24. Ξένη
25. Γρηγόριος
26. Ξενοφών
27. Χρυσόστομος
28. Παλλάδιος
31. Ευδοξία

ΧρόνιαΠολλάστους εορτάζοντες!!
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 2020!

Στιγμές από την
Κοινοτική μας ζωή

A HAPPY AND BLESSED
NEW YEAR 2020!


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
Ιανουάριος 2020 / January 2020
Τετάρτη
Παρασκευή
Κυριακή

1/1/20
3/1/20
5/1/20

Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great
Μεγάλες Ώρες των Θεοφανείων / Great Hours of Holy Theophany
Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μἐγας Αγιασμός
Divine Liturgy of John Chrysostom and Great Blessing of Water

9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-1.00

Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Σάββατο
Παρασκευή
Σάββατο

5/1/20
6/1/20
7/1/20
11/1/20
17/1/20
18/1/20

Μέγας Εσπερινός των Θεοφανείων / Great Vespers of Holy Theophany
Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασμός / Holy Theophany and Great Blessing of Water
Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser
Αγίου Θεοδοσίου, Αγίων Πατέρων Χοζεβά / St Theodosios, Holy Fathers of Hozeva
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου / St Antony the Great
Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου πατριάρχου Αλεξανδρείας
St Athanasios the Great the patriarch of Alexandria

5.00-6.00μμ
9.30-1.00
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Τρίτη
Τετάρτη
Σάββατο
Δευτέρα
Πέμπτη

21/1/20
Ευθυμίου του Μεγάλου & Μαξίμου του Ομολογητού / Efthymios the Great & Maximos the Confessor
22/1/20
Τιμοθέου Αποστόλου και Αναστασίου του Πέρσου / Timothy the Apostle and Anastasios the Persian
25/1/20
Γρηγορίου του Θεολόγου / Gregory the Theologian
27/1/20
Ανακομιδή Λειψάνων Ιωάννου του Χρυσοστόμου / Translation of the Relics of John Chrysostom
30/1/20 Τριών Μεγάλων Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου / Τhe Three Great Hierarchs (St Basil the Great, St John Chrysostom & St Gregory the Theologian)

Κυριακή
Πέμπτη

2/2/20
6/2/20

Φεβρουάριος 2020 / February 2020
Υπαπαντή του Κυρίου / Presentation of the Saviour in the Temple
Φωτίου Ισαποστόλου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού
Photios the Equal-to-the-Apostles and patriarch of Constantinople the confessor

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

9.30-12.00
9.30-11.30

Υπάρχουν άνθρωποι, συνήθως παλαιότεροι, που αποδίδουν στην εποχή μας όλα τα
αρνητικά.
Μεγαλοποιούν τις
όποιες αδυναμίες των νέων και
θεωρούν το παρελθόν ως τέλειο
και την κοινωνία του χθες ως
την ιδανική. Ασφαλώς η υπερβολική και ακραία κριτική δεν
αποδίδει όλη την αλήθεια.
Είναι αναγκαίο να θυμόμαστε:
-τις σκληρές αντιπαλότητες
για θέματα ασήμαντα
-τις απορρίψεις ανθρώπων
με σωματικά ή διανοητικά προβλήματα
-την απουσία κοινωνικού
κράτους και τις συνθήκες διαβίωσης μεγάλου αριθμού οικογενειών
-την υποτίμηση των γυναικών που έκαναν παιδί εκτός
γάμου
-και άλλα μικρά και μεγάλα
που ταλαιπωρούσαν τον κόσμο.
Όπως, βέβαια, χρειάζεται να
θυμόμαστε:
-τις σχέσεις που αναπτύσσονταν
-τη λειτουργικότητα της κοινότητας και της γειτονιάς
-το ενδιαφέρον για τον πλησίον
-και το μοίρασμα της ζωής
των ανθρώπων.
Θέματα ουσιαστικά, που
έδιωχναν τη μοναξιά και μαζί
της και τα λεγόμενα ψυχολογικά
προβλήματα.

Η σύγκριση του χθες με
το σήμερα δε νομίζω πως μας
βοηθά ουσιαστικά, παρά μόνο
αν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα θετικά και ν’ αποφύγουμε
τ’ αρνητικά. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι την αλλαγή των ανθρώπων δεν την διενεργούν οι
νόμοι και οι άνωθεν διαταγές,
αλλά η θέληση του καθενός
που στηρίζεται στην επιθυμία να
γευτεί την πραγματική ζωή. Και
η πραγματική ζωή πηγάζει από
τις μεταξύ μας σχέσεις, την
όντως κοινωνικότητα, ως εικόνες του Τριαδικού Θεού που
είναι αγάπη.
Είναι αλήθεια ότι σήμερα υπάρχει θεολογική σύγχυση, όχι με
την έννοια της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας τόσο
όσο με τον τρόπο ζωής. Συγχίζεται π.χ.
-η ταπείνωση με τη μειονεκτικότητα και τα κόμπλεξ κατωτερότητας
-ο έρωτας ως κοινωνία προσώπων με την πορνεία
-η νηστεία με τη δίαιτα
-η προσευχή ως συνάντηση
με το Θεό με την ανάγκη για
όποια βοήθεια
-ο εκκλησιασμός ως σύναξη
του λαού του Θεού με την ατομική σχέση με το Θεό
-και πολλά άλλα που εύκολα
μπορεί κανείς να διαπιστώσει
κοιτάζοντας γύρω του και κυρίως όσους πασχίζουν να γίνουν
<<άνθρωποι που πιστεύουν>> ή
<<άνθρωποι της Εκκλησίας>>.

Μπροστά σ’ αυτή τη σύγχυση και τη διαφορετικότητα
των εποχών στην αντίληψη και
βίωση της ζωής, η Εκκλησία
παραμένει <<η Μία, Αγία Καθολική και Αποστολική>>, όχι ως
συντηρητισμός αλλά ως πρόταση ζωής για κάθε άνθρωπο και
όλες τις γενεές, γιατί μιλά στις
ανάγκες του ανθρώπου, στο
βαθύτερο είναι του, στην ουσία
της ύπαρξής του.
Την ευθύνη, ασφαλώς,
για να προβάλουν αυτή την
πρόταση ζωής έχουν οι κληρικοί και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Όσοι, δηλαδή, κατηχούν το λαό.
Όλοι, όμως,
έχοντας το χάρισμα της λογικής
και της διαίσθησης, μπορούμε
να αντιληφθούμε τους αληθινούς διδασκάλους και τους ψευδοδιδασκάλους. Αν, δηλαδή, η
διδασκαλία τους ελευθερώνει ή
χειραγωγεί, θεραπεύει ή καταστέλλει μόνο τα συμπτώματα,
δημιουργεί σχέση με το Χριστό
ή απλά κάμνει <<καλούς Χ ριστιανούς>>, οδηγεί στην απόλαυση
της ζωής ως δώρο Θεού κι άρα
ζεις ευχαριστιακά και χαρούμενα ή τη βλέπεις ως στέρηση
απολαύσεων.
Μακάρι
να ζούμε την
εποχή μας και
την κάθε μέρα
ως ευλογία κι
ως προάγγελο
της αιώνιας Μέρας. (π. Ανδρέας)

Ο Όσιος Ονούφριος

Ο Όσιος Ονούφριος γεννήθηκε στο χωριό
Κάμπροβα του Μεγάλου Τυρνάβου το 1787 μ.Χ. Ο
πατέρας του ονομαζόταν Δέτζιο και αργότερα έγινε
μοναχός με το όνομα Δανιήλ. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Άννα.
Το πρώτο όνομα του νεομάρτυρα αυτού ήταν
Ματθαίος και οι ευσεβείς και πλούσιοι γονείς του τον
μεγάλωναν με Χριστιανοπρέπεια. Κάποτε λοιπόν, όταν
ήταν οκτώ ετών, οι γονείς του τον μάλωσαν για κάποια
του αταξία και αυτός θυμωμένος είπε μπροστά σε
Τούρκους ότι θα τουρκέψει.
Τότε με χίλια βάσανα οι γονείς του κατόρθωσαν να αποτρέψουν την περιτομή του. Όταν μεγάλωσε
ο Ματθαίος πήγε στο Άγιο Όρος στη Μονή Χιλιανδαρίου, όπου χειροτονήθηκε διάκονος με το όνομα Μανασσής.
Αλλά οι τύψεις από το παιδικό εκείνο περιστατικό τον έκαναν να αγωνίζεται με αυστηρή νηστεία
και προσευχή για να εξιλεωθεί στον Θεό. Αργότερα

αποφάσισε να ομολογήσει τον Χριστό μπροστά στους
άπιστους και να υποστεί μαρτυρικό θάνατο. Πήγε
λοιπόν στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, όπου δοκιμάστηκε για 4 μήνες από τον πνευματικό Νικηφόρο
και κατόπιν έγινε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα
Ονούφριος.
Έπειτα με την ευλογία του πνευματικού του
και αφού πήρε σαν συνοδό του κάποιο Γρηγόριο Πελοποννήσιο, πήγε στη Χίο.
Εκεί αφού και πάλι προετοιμάστηκε κατάλληλα, φόρεσε ρούχα Αγαρηνών και πήγε στο κριτήριο,
όπου μπροστά σε πολλούς αγάδες με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αναθεμάτισε τον Μουσουλμανισμό.
Και έριξε κάτω το πράσινο σαρίκι που φορούσε.
Τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν
ανελέητα και φρικτά. Τελικά πέθανε αφού τον μαχαίρωσαν οι βασανιστές του, στις 4 Ιανουαρίου 1818,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. Το Ιερό του λείψανο
οι Τούρκοι το έριξαν στη θάλασσα. Ακολουθία και
βιογραφία του Αγίου συνέγραψε ο Ονούφριος Ιβηρίτης, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1862.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
1. Της Αριάνας κόρης του Ανδρέου και της
Άννας Ζαβρού, με ανάδοχο τον Νικόλαο
Λίγγη.
2. Του Χαράλαμπου-Αλέξανδρου-Μιχαήλ γιου
του Matthew Bennett και της Νασούλας
Αλεξάνδρου, με ανάδοχο τον ΔημήτριοJames Αλεξάνδρου.
3. Της Mayia κόρης του Ανδρέου και της Μιράντας Παπαξενοφώντου, με αναδόχους τον
Στέφανο Γεωργίου και την Βικτώρια Γεωργίου.
4. Της Αλεξίας κόρης του Raouf Achour και
της Ναταλίας Θεοφάνους, με αναδόχους τον
Γαβριήλ Θεοφάνους και την Ελένη Αθανασίου.
5. Της Σοφίας-Μαρίας κόρης του Αλέξανδρου
και της Ανδριάνας Στυλιανού, με αναδόχους
την Καλλισθένη Γεωργίου και τον Χαράλαμπο
Γεωργίου.
6. Της Υβόννης-Βικτωρίας κόρης του Ιωάννου
και της Βερόνικας Αιβαλάκι, με ανάδοχο την
Μαρία Τρούλη.
7. Του Γεωργίου γιου του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και της Άντρης MacInnes, με αναδόχους την Παντελίτσα Αρτέμη και τον Μάριο
Αρτέμη.
8. Του Νεόφυτου-Εμμανουήλ-Ιωάννου γιου του
Νικόλαου και της Καρολίνας-Άννας Τσάρου,
με ανάδοχο τον Νικόλαο Humphreys.
9. Του Ζαχαρία-Ευσέβιου γιου του Ευσέβιου και
της Μαριάννας Βαλιαντή, με ανάδοχο την
Ανδριάννα-Νικόλ Bidder.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Δεκέμβριο εψάλει η
εξόδιος Ακολουθία του αείμνηστου Γεωργίου-Μιχαήλ Κιτανό.
Αιωνία του η μνήμη!

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Δεκέμβριο έγινε

Στιγμές από την
Κοινοτική μας ζωή

στην Εκκλησία μας ο Γάμος: 1. Του
Timothy-David Reynolds μετά της Lauren-Χριστίνας-Ρεβέκκας Johnson.
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι!

Early Church History supports infant baptism too
where Polycarp stated at his martyrdom (167/168 A.D.)
that he had been in the “service of Christ” for eighty-six
years. Other recorded dates from Polycarp’s life make it
likely that eighty-six years was his age from birth. Joachim Jeremias, in The Origins of Infant Baptism, concludes the following from these facts: “This shows at any
rate that his parents were already Christians, or at least
were converted quite soon after his birth. If his parents
were pagans at his birth, he would have been baptised
with the ‘house’ at their conversion. But even if his parents were Christians, the words ‘service of Christ for
eighty-six years’ support a baptism soon after his birth
rather than one as a child of ‘mature years’...for which
there is no evidence at all.” Jeremias supposes something similar for Polycrates of Ephesus. In 190/191 A.D.,
when writing to Rome concerning the dispute over Pascha
(Easter), Polycrates states that he is “sixty-five years in
the Lord.” Since this reference to his age is made
“because of his concern for his long unimpeachable
Christian standing,” Jeremias postulates that his baptism
“took place soon after birth, rather than that there was an
age limit for baptism.”
Justin Martyr (around 150 A.D.) gives still another
testimony to the practice of infant baptism by stating that
many old men and women of sixty and seventy years of
age had been disciples of Christ from childhood. No incident is recorded in the earliest of Christian history which
gives evidence that baptism was forbidden to any person
on the basis of an age limit, or that the right of a Christian
parent to have his children baptised had ever been challenged or renounced. Although several examples exist
from the third century of the children of Christians being
baptised as infants, in all of the literature and collections
of inscriptions from that century there is not a single example of Christian parents delaying the baptism of their
children. Neither the Ebionites, Novatians, Arians, Donatists, Montanists, nor any other early heresy refuted infant
baptism; many were even noted as practicing it.
A significant parallel exists between Jewish proselyte baptism (when pagans were converted to Judaism)
and early Christian baptism. The contacts between early
Christian baptism and proselyte baptism, with the similarities in terminology, interpretation, symbolism, and the
rite itself, are especially notable. What is of greatest interest, however, is that the baptism of the early Church followed that of proselyte baptism, in which children and
infants were baptised with the convert’s family. This is
especially significant when one realises that the very early

Church was made up primarily of converted Jews.
Cyprian, a leading bishop of North Africa, convened a synod of sixty-six bishops at Carthage to discuss
whether or not they felt that infant baptism should be delayed until the eighth day after birth instead of the usual
second or third day. Their unanimous decision upheld the
universally accepted practice which they had always followed.
A very early Christian teacher, Irenaeus (120-202
A.D.), wrote the following: “He came to save all through
Himself-all I say, who through Him are reborn in Godinfants, and children, and youths, and old men. Therefore
He passed through every age, becoming an infant for infants, sanctifying infants; a child for children, sanctifying
those who are of that age, and at the same time becoming
for them an example of piety, of righteousness, and of
submission; a young man for youths, becoming an example for youths and sanctifying them for the Lord.” Here
we read that Jesus Christ came that all might be reborn in
God. “How can an infant be reborn if he cannot believe?”
a person may ask. We may ask in return, “How can an
infant be reborn if his Christian parents have refrained
from baptising him?” Is a child who has not reached the
“age of accountability/reason” not reborn until he reaches
the age of thirteen when he then needs to be reborn?
Origen’s (185-254 A.D.) view of baptism is direct
and transparent: “For what is sin? Could a child who has
only just been born commit a sin? And yet he has sin for
which it is commanded to offer a sacrifice, as Job 14:4ff
and Psalm 51:5-7 show. For this reason the Church received from the Apostles the tradition to administer baptism to the children also. For the men to whom the secrets
of divine mysteries had been entrusted knew that in everyone there were genuine sinful defilements, which had to
be washed away with water and the Spirit.” In his Homily
on Luke, he again states his beliefs on infant baptism:
“Infants are baptised for the remission of sins. What sins?
Whenever have they sinned? In fact, of course, never. And
yet: ‘No one is free from defilement.’ (Job 14:4) But defilement is only put away by the mystery of baptism. That
is the reason why infants too are baptised.”
Hippolytus’ (170-236 A.D.) perception of infant
baptism is clear and straightforward as well: “And first
baptise the little ones; and if they can speak for themselves, they shall do so; if not, their parents or other relatives shall speak for them.”
(To Be Continued…)

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

