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

C SAVVIDES £20, G GEORGIOU £400, D LIVERAS £200, A LOIZOU £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 Ιούνιο το φαγητό δεν προσφέρθηκε λόγω
Κορονοϊού. 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 ΙΟΥΛΙΟΥ
01. Ανάργυρος, Αργύριος,
Δαμιανός, Κοσμάς
07. Κυριακή
08. Θεόφιλος, Προκόπιος
11. Όλγα, Ευφημία
14. Νικόδημος 17. Μαρίνα
18. Αιμιλιανός 20. Ηλίας
22. Μαρκέλλα, Μαγδαληνή
24. Χριστίνα
25. Άννα
26. Παρασκευή 27. Παντελεήμων
28. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλάντου
29. Καλλίνικος 31. Ιωσήφ

ΧρόνιαΠολλά
στους εορτάζοντες!!
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
FORTHCOMING
EVENTS
Όλες οι προγραμματισμένες
και μη εκδηλώσεις της Εκκλησίες αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.
All forthcoming events of our
Church are postponed until
further notice.


Ε σπερινός Σαββάτου 5.30μμ—6.30 μμ
Θεία Λειτουργία Κυριακής 9.30am—12.30pm
HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am
Ιούλιος 2020 / July 2020
Παρασκευή
Σάββατο

1/7/20
11/7/20

Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος, Όλγας Ισαποστόλου & Οσίου Σωφρονίου Αγίου Όρους και Έσσεξ
Great Martyr Euphemia, Olga the Equal-to-the-Apostles & Venerable Sophrony of Mount Athos and Essex

9.30-10.00
10.00-11.00

Παρασκευή
Δευτέρα
Παρασκευή

17/7/20
20/7/20
24/7/20

Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Marina
Ηλιού του Προφήτου / Prophet Elias (Elijah)
Οσίας Πελαγίας της Τηνίας & Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος
Venerable Pelagia of Tinos & Great Martyr Christina

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο
Τρίτη

25/7/20
28/7/20

Η Κοίμησις της Αγίας Άννας / Dormition of St Anna the Mother of the Virgin Mary
Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος & Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Great Martyr Panteleimon & Irene Chrysovalantou

9.30-11.30
9.30-11.30

Σάββατο

1/8/20

Τετάρτη
Πέμπτη

5/8/20
6/8/20

Αύγουστος 2020 / August 2020
Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service
Τις πρώτες 13 ημέρες του Αυγούστου θα γίνονται εναλλάξ η Μικρή και Μεγάλη Παράκλησις
στην Παναγία Μητέρα μας στις 6.00-7.00μμ
The first 13 days of August there shall be the Small and Great Supplications to our All-Holy Mother the EverVirgin Mary alternately at 6.00-7.00pm
Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού / Vespers of The Transfiguration of Christ the Saviour
Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού (Κατάλυσις Ιχθύος)
The Transfiguration of Christ the Saviour (fish permitted)

9.30-10.00

6.00-7.00μμ
9.30-12.00

Ὁ
Όσιος Γέροντας
Σωφρόνιος γνώρισε τὸν
Ζῶντα Θεὸ ἀπὸ τὴν τρυφερή
του ἡλικία. Τὸ πνεῦμα του,
ὅπως ἐξομολογεῖται ὁ ἴδιος,
ἐκτεινόταν μεταξὺ τοῦ ἅδη
καὶ τῆς οὐράνιας Βασιλείας,
τῆ ς
α ἰ σ θ ή σ ε ως
το ῦ
ἑωσφορικοῦ σκότους ἐντός
του καὶ τῆς θέας τῆς
ἀτελεύτητης ἁγιότητας τοῦ
ταπεινοῦ Θεοῦ.
Θυμᾶμαι ὅτι κάποτε
μοῦ εἶχε πεῖ: «Τίποτα δὲν μὲ
ἐκπλήττει στὴν πνευματικὴ
ζωή». Δὲν ὑπῆρχε πνευματικὸ
φαινόμενο ἢ βίωμα ποὺ νὰ
τὸν ἐκπλήττει.
Γνώριζε ὅλη τὴν κλίμακα τῶν ἐμπειριῶν ἀπὸ τὸν
ἅδη ὣς τὴν ἄναρχη Βασιλεία.
Ἔχοντας τὴν ἐμπειρία τοῦ
ἀκτίστου Φωτός, ὁδηγήθηκε
σὲ μετάνοια μὲ χαρισματικὴ
ἀπόγνωση, ποὺ τὸν χώρισε
ἀπὸ ὅλο τὸν αἰσθητὸ κόσμο
καὶ τὸν ἔκανε ἀπαθῆ.
Γιὰ τὸν ὅσιο Σωφρόνιο
ἡ θεολογία ἦταν ἡ κατάσταση τῆς ἐν τῷ Θεῷ διαμονῆς.
Ἡ θεολογία ἦταν
γι’αὐτὸν ἡ διήγηση τοῦ γεγονότος τῆς συναντήσεώς του
μὲ τὸν Χριστὸ κατὰ τὴν
ἁρπαγὴ καὶ τὴν ὅραση τοῦ
Θείου Φωτός.

Ὁ Ὅσιος ἦταν ὁ πλέον
κατάλληλος νὰ ἑρμηνεύσει
τὸν ἅγιο Σιλουανό, γιατὶ εἶχε
τὸ ἴδιο πνεῦμα καὶ τὴν ἴδια
ἐμπειρία μὲ αὐτόν.
Μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική του πνευματικὴ γνώση
ἀ ν α γ ι ν ώ σ κ ε ι , δ η λ αδ ὴ
ἀναγνωρίζει, τὴν πνευματικὴ
ζωὴ τοῦ Ἁγίου.
Στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων ἡ
ἐπανάληψη ἢ ἡ ἀντιγραφὴ

εἶναι ἡ πιὸ δημιουργικὴ πράξη. Εἶναι τὸ μυστήριο τῆς
Παραδόσεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
Ὅπως ὁ λόγος τοῦ
ἁγίου Σιλουανοῦ ἦταν τέλειος, δοσμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, παρόμοια καὶ ὁ λό-

γος τοῦ μαθητῆ του ἦταν
ἀπὸ τὸν Θεό.
Ὁ Γέροντας ζητοῦσε
πάντοτε μὲ προσευχὴ καὶ
συλλάμβανε στὴν καρδιά του
λόγο εὐάρεστο στὸν Κύριο
καὶ σωτήριο γιὰ τοὺς
ἀδελφούς του. Ζοῦσε μέσα
του μόνο ἡ ἐπιθυμία: «Ἵνα
πάντες σωθῶσι».
Ἐ κε ῖ ν ο ποὺ μᾶς
ἐντυπωσίαζε περισσότερο
ἀπὸ καθετί, ὅταν ζούσαμε
κοντὰ στὸν ἅγιο γέροντα Σωφρόνιο, ἦταν ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ
στόμα του, καὶ ἡ ἐνέργεια
τῆς χάριτος μὲ τὴν ὁποία
ἦταν πεπληρωμένος.
Εἴχαμε δεῖ τόσα θαύματα, ὅταν προσευχόταν γιὰ
τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ κανείς
ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ἐνδιαφερόταν
γι’αὐτά, διότι καὶ ὁ ἴδιος δὲν
ἔδινε σημασία.
Ὅλοι ὅμως μέναμε κατάπληκτοι μπροστὰ στὸν λόγο ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ στόμα
του, ποὺ στόχευε στὸ μεγαλύτερο θαῦμα πάνω στὴ γῆ
ποὺ εἶναι ἡ ἕνωση τῆς
ἀνθρώπινης καρδιᾶς μὲ τὸ
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Α ὐ τὸ τὸ θ αῦ μ α
ἐπιζητοῦσε καὶ ὑπηρετοῦσε
σὲ ὅλη του τὴ ζωή.
Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζαχάρου

Ο Άγιος Προκόπιος
Ο Άγιος Προκόπιος, έζησε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ τα χρόνια που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός
(290 μ.Χ.). Ο πατέρας του, ο Χριστοφόρος,
ήταν ευσεβής άνθρωπος, σε αντίθεση με την
μητέρα του, την Θεοδοσία, που πίστευε στα
είδωλα.
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η
μητέρα του τον πήγε στον αυτοκράτορα, ο
οποίος τον έκανε ηγεμόνα της πόλης των
Αλεξανδρέων και του έδωσε εντολή να καταδιώκει και να βασανίζει τους χριστιανούς.
Έτσι ο Προκόπιος ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια.
Κατά την πορεία του όμως, ξαφνικά
άρχισαν να πέφτουν αστραπές και βροντές
και ταυτόχρονα άκουσε φωνή να τον καλεί
με το όνομά του, που τον απειλούσε με
θάνατο επειδή θα κατεδίωκε τους χριστιανούς και ταυτόχρονα και τον Αληθινό Θεό.
Μετά από αυτό το γεγονός ο Προκόπιος παρακάλεσε Εκείνον που του μιλούσε
να του φανερωθεί περισσότερο για να δει
ποίος είναι. Τότε εμφανίστηκε μπροστά του
ένας Σταυρός από κρύσταλλο και ακούστηκε
μία φωνή να του λέει: Ἐγὼ εἶμαι ὁ
Ἐσταυρωμένος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Μετά από

αυτό το θαύμα πίστευσε και έγινε χριστιανός.
Λίγο αργότερα επιστρέφοντας από
νικηφόρα αποστολή, η μητέρα του προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα.
Κατάλαβε όμως ότι είχε γίνει χριστιανός και
τον πρόδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος
διέταξε τον ηγεμόνα της Καισάρειας Ουλκίο
να τον ανακρίνει. Αυτός τον χτύπησε πολύ
μέχρι λιποθυμίας και μετά τον έκλεισε στην
φυλακή. Με την χάρη του Κυρίου όμως οι
πληγές επουλώθηκαν και απελευθερώθηκε
από τα δεσμά.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ναό
των ειδώλων όπου με την προσευχή του
κατάφερε και συνέτριψε τα είδωλα. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πιστεύσουν
σ' αυτόν πολλοί ανάμεσα τους και η μητέρα
του. Αμέσως δόθηκε εντολή να αποκεφαλιστούν όλοι όσοι είχαν πιστεύσει. Μετά από
αυτό, δόθηκε εντολή να γίνουν φρικτά βασανιστήρια στον Προκόπιο. Ο Άγιος υπέμενε
με πάρα πολύ μεγάλη καρτερία όλα αυτό και
μάλιστα κατάφερνε να τα ξεπερνά με την
βοήθεια του Θεού. Τέλος δόθηκε εντολή να
τον αποκεφαλίσουν και έτσι παρέλαβε το
στεφάνι της αιωνίου ζωής.
Η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη
του στις 8 Ιουλίου εκάστου έτους.

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούνιο εψάλει
η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων

1.
2.
3.
4.
5.

Μαρίας Ματθαίου.
Παντελή Κασάπη.
Λουκά Λουκά.
Ανδρέου Στέλιου.
Δήμητρας (Mary) Vivier.

Αιωνία τους η μνήμη!

Biblical passages:
“He [J esus] will baptise you with the Holy Spirit” (Matthew 3:11)
“Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit [ie. Water = Baptism and Spir it = Chr ismation], he cannot enter the kingdom of God” (John 3:5)
“Repent, and let every one of you be baptised in the
name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall
receive the gift of the Holy Spirit” (Acts 2:38)
“Now He who establishes us with you in Christ and
has anointed [in Gr eek ‘hrisas’ which is the root of the word
‘chrism’] us is God, who also has sealed us and given us the
Spirit in our hearts as a guarantee.” (2 Corinthians 1:21-22)
“But you have an anointing [in Gr eek ‘hrisma’ which
is the root of the word ‘chrism’ which is Holy Oil] from the
Holy One, and you know all things.” (1 John 2:20)
“But the anointing [in Gr eek ‘hrisma’ which is the
root of the word ‘chrism’] which you have received from Him
abides in you, and you do not need that anyone teach you;
but as the same anointing teaches you concerning all things,
and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you
will abide in Him.” (1 John 2:27)
Visible sign(s):
Anointing with Holy Oil (Chrism) and Priest laying his hand
on the head of person being baptised
Purpose:



To unite the person to “The Body of Christ” (that is, the
Church) (see Acts 8:14-17, Acts 19:1-7).



To be reborn into a new person in Christ (see John 3:5,
Romans 8:9, 1 Corinthians 6:17, 1 Corinthians 12:13, Galatians
4:6-7).




To receive the gifts of the Holy Spirit (see Acts 2:38).

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).
This sacrament is done in imitation to Christ who was
Baptised in the Jordan by St John the Baptist and the Holy Spirit
descended upon Him in the form of a dove (Luke 3:22). When
you are baptised in the Orthodox Church, Chrismation is done
immediately after baptism unlike in the Western Churches
which do this a number of years later. This is why the act of
baptising a child is called a christening in the Western Churches
because they are not a full member of the church. In the Orthodox Church, you are made a full member of the Body of Christ
whether you are a child or adult, so we do not do christenings
but baptisms.
The act of Chrismation is to give the person being joined
to the Orthodox Church the Gifts of the Holy Spirit. It is second
of the Sacraments (Mysteries) with which we receive the seal of
the Holy Spirit. The word ‘Myron’ is a Greek word which

means ‘ointment’ or ‘fragrant perfume’.
The Lord Jesus Christ instituted this Sacrament when He
said: “If anyone thirsts, let him come to Me and drink. He
who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart
will flow rivers of living water”. But this He spoke concerning
the Spirit, whom these believing in Him would receive, for the
Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified” (John 7:37-39). Jesus also said, “I will pray the Father,
and He will give you another Helper, that He may abide with
you forever” (John 14:16).
Although it is received directly after Holy Baptism,
Holy Chrismation is a Sacrament on its own. The eightfold repetition of words “the seal of the gift . . . “ in the sacrament, the
newly-baptised Christian is anointed by the priest (or bishop) on
the brow, eyes, nostrils, lips, ears, breast, back, hands, and feet
so that the Holy Spirit can dwell within them. His/her body and
soul becomes a Temple of the Holy Spirit (1 Corinthians 3:17; 2
Corinthians 6:16). The Holy Anointing of the external body of
the newly Baptised by the Myron oil denotes anointing the power of the internal soul and its spiritual senses by the power of
Almighty God to fight the hosts of evil and its power. This is
because the Myron (Chrism Oil) is a most powerful weapon
against the devil and the best protection against sin and its seduction. Through this anointing you are made prophets, priests
and kings in Christ because in the Old Testament the anointing
with oil and no other substance was reserved for them and to the
Judges to endow them with particular spiritual gifts (Exodus
28:41; 1 Samuel 16:13; 1 Kings 1:39). The renowned second
and third century writer Tertullian had this to say: “After
emerging from the baptismal font, we are anointed with a
blessed oil just like the ancients were anointed for priesthood with the oil from the horn.” The term “anointing” indicates that by the end of the first century, at least in Asia Minor,
this Mystery was performed by using a specially blessed oil.
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 (Acts 2:38; Acts
8:14-17; Acts 9:2-6; Acts 19:1-7) because the Apostles and
Bishops 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 Apostles
or Bishops who would lay hands on them. You will be receiving
the Spirit of adoption to become a son or daughter in God’s
family (Galatians 4:6). Also, Chrismation is our confirmation of
the promises of God and the pledge of our future inheritance (2
Corinthians 5:5; Ephesians 1:13-14) where we cling in hope for
our future resurrection and our entrance into the Kingdom of
God in eternity. Only in this anointing is the rebirth of Holy
Baptism made complete, for “Except a man be born of water
and of the Spirit, he cannot enter into the Kingdom of
God” (John 3:5).
(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

