
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Μάϊος 2020 / May 2020 

Παρασκευή             1/5/20 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     10.00-10.30   

Τρίτη                       5/5/20 Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού 

St Irene Great-Martyr and Ephrem the Great-Martyr the Wonderworker     
10.00-11.30   

Παρασκευή             8/5/20 Ιωάννου του Θεολόγου / John the Theologian   10.00-11.30   

Τετάρτη                 13/5/20 Μεσοπεντηκοστής / Mid-Pentecost  10.00-11.30   

Πέμπτη                  21/5/20 Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων / Sts Constantine & Helen Equal-to-the-Apostles      10.00-11.30   

Δευτέρα                 25/5/20 Γ΄ εύρεσις Τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου  
Third Finding of the Precious Head of St John the Baptist        

10.00-11.30   

Τετάρτη                 27/5/20 Απόδοσις του Πάσχα & Αγίου Ιωάννου του Ρώσου / Leave-taking of Pascha (Easter) & St John the Russian    10.00-11.30  

Πέμπτη                  28/5/20 Της Αναλήψεως / The Ascension of our Lord Jesus Christ    10.00-11.30   

 Ιούνιος 2020 / June 2020   

Παρασκευή             5/6/20 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου / Vespers for Saturday of Souls      6.00-7.00μμ   

Σάββατο                  6/6/20 Ψυχοσάββατο / Saturday of Souls    10.00-12.00   

Κυριακή                  7/6/20 Κυριακή της Πεντηκοστής / Sunday of Pentecost    11.00-13.00   

Δευτέρα                   8/6/20 Του Αγίου Πνεύματος / The Holy Spirit      10.00-12.00   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
O CHRISTOPHI £160,  N VIOLARIS £50,  M DEMETRIOU £100,  ANONYMOUS £150  

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 δεν προσφέρθηκε λόγω 
Κορονοϊού. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την Πρόε-
δρο 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 
 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

FORTHCOMING 
EVENTS 

 

Όλες οι προγραμματισμέ-
νες και μη εκδηλώσεις της 
Εκκλησίες αναβάλλονται 
μέχρι νεωτέρας. 
 
All forthcoming events of 
our Church are postponed 
until further notice. 

Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου στην Εκκλησία μας  
στην Ακολουθία των Παθών και της Σταύρωσης. 

 

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 

 

 Αγαπητοί μου αδελφοί 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ε ύχ ο -

μαι σε όλους δύναμη και υγεία.  
 Στην έκδοση του Μαΐου 
φιλοξενούμε τις ευχές και τον 
Πασχάλιο λόγο του Γέροντα και 
πνευματικού μου π. Αλεξίου.  

 <<Τήν Ἀνάστασίν σου 
Χριστέ Σωτήρ, Ἄγγ ε λ οι 

ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καί 
ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίω-

σον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σέ δο-

ξάζειν>>! 
 Το φετινό ‘Άγιο Πάσχα 
έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα, 
εξ αιτίας της παγκόσμιας δοκι-
μασίας του Κορονοϊού, που κα-
τά παραχώρηση Θεού ενέσκηψε 
στον Πλανήτη μας, και μας ανα-
γκάζει, να ζήσουμε πρωτοτύπως 
το μέγα τούτο της πίστεως μας 
Μυστήριο και θαυμαστό γεγο-
νός. 
 Η αγία μας Εκκλησία, 
πάντοτε ως στοργική Μητέρα 
μεριμνά για τον όλο άνθρωπο, 
συγκαταβαίνει σε καιρούς χαλε-
πούς, και – <<ἵνα μή προσκο-

πήν τινά>> δώσει στο κοινωνικό 
σύνολο – ευλογεί τον αγιασμό 
των πιστών, καθιστώντας τους 
μετόχους νοερώς, αλλά και πι-
στώς και εκ καρδίας, εις τας 
λατρευτικάς της ακολουθίας μά-
λιστα δε την περίοδο ταύτη της 
Μεγάλης Έβδομάδος εις <<Τῶν 
παθῶν τοῦ Κυρίου τάς 
ἀπαρχάς>>, <<συμπορεύεται 
καί συσταυρούται μετ’ αυ-
τών>>,ίνα και <<συναναστηθώσι 
καί συζήσωσι>> μετά του Ανα-

στάντος Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού εις την <<καινή κτί-
ση>>! 

 Υπάρχουν δυστυχώς δη-
μοσιεύματα, πού θεωρούν ήττα 
της Εκκλησίας την αγαπητική 
συγκατάβαση προς τον πονεμέ-
νο άνθρωπο, και θεωρούν προ-
βληματικό το μέλλον της Εκ-
κλησίας, όπως νόμιζαν οι Νέρω-

νες και οι Διοκλητιανοί, ότι θα 
αφάνιζαν τον Χριστιανισμό με 
τούς απηνείς διωγμούς τους. 
 Όμως η Εκκλησία βγήκε 
Παντοδύναμη, όπως πάντα, παρ’ 
όλες τις διώξεις και τον πόλεμο 
των μεγάλων και των αιρετικών, 
γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι 
αψευδής: <<καί πύλαι ἄδου οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῆς>> (Ματθ. 
16.1). Και ότι η Εκκλησία είναι 
το <<Φῶς καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ 

ζωή>>, ο Χριστός! 
 Γι’ αυτό και μετά την 
σφοδρή δοκιμασία αυτού του 
επιτιμίου, πού επέτρεψε ό Κύ-
ριος, ισχυρότερη και δυνατότερη 
θα εξέλθει η Εκκλησία Του, 
γιατί δεν έπαυσε το πλήρωμά 
της, να λατρεύει τον μόνον αλη-
θινόν Θεόν, τον Κύριον ημών 
Ιησούν Χριστόν. 
 Ο εγκλεισμός μας μάλι-
στα αναδεικνύεται ευεργετικός, 
καθότι ελάχιστοι των συνανθρώ-

πων μας προσβάλλονται της 
νόσου, πολλοί ανακαλύπτουμε 
τα υστερήματά μας με την αυτο-
κριτική, επικοινωνούμε με τούς 
οικείους μας, συμπροσευχόμεθα 
και ζούμε την οικογενειακή 

θαλπωρή ατμόσφαιρα και α-
σκούμεθα στις αρετές της υπο-
μονής και της αγάπης. 
 Τα ιερά Θυσιαστήρια δεν 
εσίγησαν, ούτε οι ψυχές των 
πιστών έπαυσαν, ν’ αναπέμπουν 
προσευχάς και ικεσίας, εις τον 
δι’ ημάς και δια την ημετέραν 
σωτηρίαν, Σαρκωθέντα, Παθόντα 
και Αναστάντα Δεσπότη Χριστό. 
 Οι ιεροί ναοί και τα ευλο-
γημένα μας Μοναστήρια γρηγο-
ρούν εν προσευχή. Οι σεβαστοί 
μας Επίσκοποι, οι ιερείς μας οι 
μοναχοί καθημερινά προσφέ-
ρουν την λογική λατρεία υπέρ 
της σωτηρίας πάντων ημών αλ-
λά και ο εκλεκτός μας λαός, εις 
την περίσταση αυτή, την τόσο 
δυσχερή, ανέδειξε ναούς τούς 
οίκους του, όπου με ευλάβεια 
ανάβει το καντήλι στα εικονί-
σματά του, θυμιάζει τα σπίτια 
του, τις άγιες εικόνες και τις 
ζωντανές του Θεού εικόνες, τα 
μέλη της οικογενείας του και 
προσεύχεται θερμώς, εκζητών το 
Θείον έλεος. 
          Συνέχεια... 



ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Απρίλιο εψά-

λει η εξόδιος Ακολουθία των αει-
μνήστων Παναγιώτη Φιλίππου, Α-
ντωνίου Παναγιώτου και Έλλης 
Μενελάου.   
Αιωνία τους η μνήμη! 

 

Συνέχεια... 
 Εντός των κεκλεισμένων ναών οι 
άγιοι Αρχιερείς μας, οι σεπτοί πατέρες 
και μοναχοί θα υμνήσουμε τον Ανα-
στάντα Χριστό μετά των Αγγέλων και 
των Αγίων, και όλος ο πιστός λαός μας 
στους οίκους του με την αναστάσιμη 
λαμπάδα θα αναφωνήσει τον παιάνα 
της νίκης της πίστεώς μας το  
<<Χριστός Ανέστη –  

              Αληθώς Ανέστη ο Κύ-
ριος>>. 
 Με την Αναστάσιμη χαρά προ-
στίθεται η επιθυμία μας, να εκφράσου-
με την βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους 
όσοι πρωτοστάτησαν εις τον αγώνα της 
επιτυχούς αντιμετωπίσεως της πανδημί-
ας στη χώρα μας, από τους υψηλά ιστα-
μένους, τους αρμοδίους έως τον έσχατο 
νοσηλευτή, που με αφοσίωση και αυτα-
πάρνηση, επικινδύνως διέθεσαν και 
διαθέτουν τας δυνάμεις τους για την 
σωτηρία των πασχόντων συνανθρώπων 
μας. 
 Ας ειρηνεύουμε αδελφοί μου, 
διότι <<ἠγέρθη Χριστός ἐκ νε-

κρῶν, λύσας θανάτου τα δεσμά>>! 

 Έτσι θα καταρρεύσουν, όπως 
πάντοτε, όλες οι θεωρίες των συγχρό-
νων αρνητών, που προκαλούν την κοι-
νή γνώμη, λέγοντας πώς έφθασε και-

ρός να καταργηθούν τα θρησκευτικά 
μας ήθη και έθιμα, γιατί είναι ένα ψέ-
μα. 
 <<Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσα-

σα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν>>! (Α΄  
Ιω. 5,4). 

 Αυτή η πίστης στον Ανάσταντα 
Χριστό τροφοδοτούσε τούς Αποστό-
λους και όλους τούς μάρτυρας και ομο-
λογητάς της Εκκλησίας, με πρώτο τον 
Θείο Απόστολο Παύλο να ομολογεί: 
<<Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί 

με Χριστῷ>> (Φιλιπ. 4:13), αλλά και 
μέχρι τούς εσχάτους καιρούς τους νεο-
φανέντας όσιους πατέρας Παΐσιον, 
Πορφύριον, Ιάκωβον, Αμφιλόχιον, Ιερώ-

νυμον, Ιωσήφ τον Ησυχαστή, Δανιήλ 
και Εφραίμ τους Κατουνακιώτας, που 
ανεδείχθησαν πρότυπα πίστεως ευλα-
βείας και αφοσιώσεως εις την προς 
Θεόν και τον πλησίον μας αγάπη. 
 Το ψέμα αδελφοί μου, δεν ευρί-
σκεται στην Μητέρα μας Εκκλησία, 
αλλά σε όσους θέλουν, να μας ευνουχί-
σουν ως προς την πίστη μας, πού μας 
σώζει και αποτελεί την πεμπτουσία του 
λαού μας και όλου του κόσμου. 
 

Με πολλές ευχές και αγάπη πατρική 
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής  

Ξενοφώντος Αγίου Όρους 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

 

CHRIST IS RISEN 
ΗΕ IS RISEN INDEED! 

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 

 Baptism is the sacrament of entrance into light. It 
opens the eyes of the soul to see Christ, the light of the 
world (John 1:19).  It makes us sons of light (1 Thessaloni-
ans 5:5).  In the early Church the baptismal candle was al-
ways kept by the one baptised and brought to Church for 
major events in the person’s life like marriage and death.  
Even as the final hour of life approached it was lighted 
again as the soul went forth to meet its Judge. It was a con-
stant reminder for the Christian to live and die by the light 
of Christ. Thus the candle becomes a symbol of the perse-
verance of the baptised soul until Christ’s return. 
 The baptismal font in the language of the Church 
Fathers is the Divine Womb whence we receive the second 
birth as children of God. Baptism is truly a birth (see John 
3:5, Romans 6:4).  “But to all who received him, who be-
lieved in his name, he gave power to become children of 
God; who were born, not of blood, nor of the will of the 
flesh, nor of the will of man, but of God” (John 1:12-13).  
When a person is baptised, they descend into the baptismal 
font. As the water closes over the head, it is like being bur-
ied in a grave. When the newly baptised emerges from the 
water, it is like rising from the grave.  If the baptismal font 
does not fit the person, water is poured over their head three 
times.  Baptism represents our old, sinful nature dying and 
then being resurrected again by Christ in a new and cleansed 
form. As St. Paul says, “Do you not know that all of us 
who have been baptised into Christ Jesus were baptised 
into his death. We were buried therefore with him by 
baptism into death, so that as Christ was raised from the 
dead by the glory of the Father we, too, might walk in 
newness of life” (Romans 6:3-4). 
 Water is used for cleansing. In Baptism it expresses 
the fact that through this sacrament Christ cleanses us of all 
sins (see Ephesians 5:25-27). The Priest blesses the Baptis-
mal waters in the Font by calling on the Holy Trinity.  Then 
he makes the sign of the Cross three times over the water 
saying, “Let all adverse powers be crushed beneath the 
signing of Your most precious Cross”. 
 The person is baptised in their naked state with a 
white robe (see Revelation 6:11; Revelation 7:9-15) to de-
note that just as we came out of our mother’s womb naked 
so we emerge naked out of the womb of God -- the baptis-
mal Font. The removal of all clothes also signifies the put-
ting off of the ‘old man’, which will be cast off entirely 
through Baptism (see Romans 6:3-6). 
 Olive oil is blessed by the Priest and then applied by 
him to the person’s forehead, breast, back, hands, feet, ears, 
mouth, in order to dedicate them to the service of Christ.  
 Anointing the nostrils: For  sweet fr agrance; 
Anointing the ears: To hear  the words of faith; Anoint-
ing the mouth: My mouth shall speak wisdom; Anointing 

the chest: For  healing of soul and body; Anointing the 
knees: To walk in your  footsteps, O Lord; Anointing the 
feet: To step over  serpents and scorpions and all the 
power of the enemy; Anointing the Hands: Your right hand, 
O Lord, is glorified in strength / Your hands have made me 
and fashioned me O Lord; Anointing the Back: Whosoever 
wishes to come after me, let him deny himself and carry his 
cross and follow me. 
 The Godparent or priest then covers the entire body 
of the person with olive oil in order to express our prayer 
that with Christ’s help the person may be able to elude the 
grip of sin and the evil one (Satan).  Olive oil was also used 
by wrestlers, soldiers and athletes in Ancient Greece so that 
their enemies will not be able to get a grip on them just like 
we use it so Satan (our enemy) may not be able to get a grip 
on us. 
 In obedience to Christ’s words, the Priest Baptises 
the person with the words, “The servant of God [name] is 
baptised in the name of the Father. Amen. And of the 
Son, Amen. And of the Holy Spirit, Amen” (see Matthew 
28:19).  At each invocation the Priest immerses and then 
raises the person up again or pours water over the head of 
the person three times. We have no clear evidence from the 
New Testament concerning the exact manner of Baptism 
except the important evidence that the Greek word itself 
means “to plunge” into water. Two invaluable early docu-
ments (the Didache, ca. 70 A.D and the Apostolic Tradi-
tions, ca. 225 A.D) are specific: “And concerning baptism, 
baptise this way: Having first said all these things, bap-
tise into the name of the Father, and of the Son, and of 
the Holy Spirit, in living water. But if you have no living 
water, baptise into other water; and if you cannot do so 
in cold water, do so in warm. But if you have neither, 
pour out water three times upon the head into the name 
of Father and Son and Holy Spirit. But before the bap-
tism let the baptiser fast, and the baptised, and whoever 
else can; but you shall order the baptised to fast one or 
two days before.” (Didache, chapter 7) and “Baptism is to 
be in running water; that failing, in a lake or pond; in 
case of critical illness, by pouring water over the head 
three times.”  Fasting a day or two was also important for 
the candidate before baptism, as a preparation to be received 
into the Church of Christ and to receive their first Holy 
Communion.  

  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

CHRIST IS RISEN! HE IS RISEN INDEED! 
 

  (To Be Continued…) 


