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Ιερατικώς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας
Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG. Tel: 01707 650147
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M SOVITCH £69, K CHRYSANTOU £100, M CROOKS £100, N CONSTANTINOU £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 Ιούλιο 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 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
06. Σωτήριος, Ευμορφία
08. Τριαντάφυλλος, Αιμιλιανός
10. Λαυρέντιος
11. Νήφων
15. Μαρία, Παναγιώτης, Δέσποινα
20. Σαμουήλ
24. Κοσμάς
25. Βαρθολομαίος, Τίτος
26. Ναταλία
27. Φανούριος
30. Αλέξανδρος

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
Αύγουστος 2020 / August 2020
Σάββατο

Τετάρτη
Πέμπτη

1/8/20

5/8/20
6/8/20

Παρασκευή

14/8/20

Σάββατο
Δευτέρα
Τετάρτη
Πέμπτη
Σάββατο
Δευτέρα

15/8/20
24/8/20
26/8/20
27/8/20
29/8/20
31/8/20

Τρίτη

1/9/20

Τετάρτη
Παρασκευή

2/9/20
4/9/20

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 Ever-Virgin Mary alternately at 6.00-7.00pm

9.30-10.00

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)
Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου μαζί με τον Επιτάφιο της Παναγίας και τα Εγκώμια
Vespers of the Dormition of the Mother of God with Sepulchre and Lamentations

6.00-7.00μμ
9.30-12.00

Η Κοίμησις της Θεοτόκου / The Dormition of the Mother of God
Κοσμά Εθνομάρτυρος του Αιτωλού / Cosmas of Aetolia
Αδριανού και Ναταλίας των Μαρτύρων / Adrian and Natalia the martyrs
Αγίου Φανουρίου και της μητρὀς αυτού Ανθούσης / St Phanourios and Anthousa his mother
Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου (νηστεία) / Beheading of St John the Baptist (fast)
Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου / Deposition of the Cincture of the Mother of God
Σεπτέμβριος 2020 / September 2020
Αγιασμός Πρωτομηνιάς. Αρχή της Ινδίκτου Νέο Εκκλησιαστικό έτος (7529)
Holy Water Service. Beginning of the Indictium Church New Year (7529 Years from Creation of Adam)

9.30-12.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

Μάμαντος Μάρτυρος / Mamas the martyr
Μωυσέως του Προφήτου / Moses the Prophet

9.30-11.30
9.30-11.30

6.00-8.00μμ

9.30-10.00

Ό λοι οι απανταχού
Ο ρθ ό δ ο ξ ο ι Χ ρι σ τι αν ο ί
έρχονται <<τάς ἡμέρας αυτάς
να εὐρωσι, διά τῆς ἐγκρατείας
και τῆς προσευχῆς καί τοῦ
ἱεροῦ ᾂσματος, ἀναψυχήν και
παραμυθίαν…..>> εἰς την καταφυγήν
το υ
κόσμου
τον <<Γλυκασμόν τῶν Ἀγγέλων,
τῶν θλιβομένων την χαράν>>.
Και είναι πραγματικά
μεγάλη η ευλογία όταν εξυμνείς <<την τροφό του κόσμου>>
μέσα στη βαβούρα των
<<νεφών>> και των θλίψεων.
Μονάχα να σκεφτεί κανείς το πόσοι ναοί παλαιοί και
νέοι, εξωκκλήσια, και μοναστήρια είναι αφιερωμένα
στη <<Θεοτόκο Και Μητέρα του
Φωτός>>, καταλαβαίνει ότι
πράγματι η Κεχαριτωμένη αποτελεί <<Τήν Παγκόσμια Δόξα
την ἐξ ἀνθρώπων σπαρείσαν>> της Εκκλησίας.
Ο μήνας Αύγουστος από
τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν μήνας τιμής και δόξας προς τον
αυτοκράτορα εξ’ ου και η λατινική λέξη Augustus που σημαίνει αυτοκράτορας.
Αυτό το εορταστικό κλίμα του μηνός Αυγούστου συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας
όμως με σημείο αναφοράς όχι
πλέον κάποιον Αυτοκράτορα
α λ λ ά τη ν μ ε γ α λ ύτε ρη <<Αυτοκράτειρα>> του κόσμου την < < Ἁ γ ία τῶν

Ἁγίων>> την <<Ἁγία Μαρία>>.
Ο Αύγουστος είναι μήνας αποκλειστικά αφιερωμένος
στη Παναγία μητέρα μας όπου
τα πάντα κατακλύζονται από
την χάρη της.
Το λειτουργικό πνεύμα
των ημερών δια των καθημερινών ακολουθιών των παρακλητικών κανόνων μας προετοίμασε για την μεγάλη σημερινή
εορτή που πραγματικά μυρίζει
Πάσχα, το <<Πάσχα του Καλοκαιριού>>.

Και αποτελεί πραγματικά
και κυριολεκτικά η σημερινή
θεομητορική εορτή Πάσχα
καθώς εορτάζεται και τιμάται
η <<Μετάστασις>> του σώματος
της Θεοτόκου δηλαδή η υπερφυής μεταφορά του σώματος
της στον ουρανό.
Πάσχα εξάλλου σημαίνει
διάβαση, μεταφορά, αλλαγή
τόπου και χώρου.
Έτσι και η Παναγία σήμερα <<μετέστη πρός τήν ζωήν>>, μεταβαίνει <<ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν>> για να παρασταθεί ως <<Βασίλισσα>>
<<Π εριβεβλημένη>>

<<Πεποικιλμένη>> ἐκ δεξιῶν του
Υ ιού και Θεού της.
Πραγματικά ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένα μεγάλο
μυστήριο που διανοητικά δεν
μπορούμε να το συλλάβουμε
όπως και την Α νάσταση. <<Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ
ὅ ρο ι ἐ ν σοι Π αρθένε
Ἄχραντε>> καθώς και <<μετά
Θάνατον>> παραμένεις <<ζῶσα>>.
Οι φυσικοί νόμοι που
θέλουν το χοϊκό σώμα μετά
τον θάνατο να λιώνει στο χώμα, εδώ καταργούνται.
Βεβαίως επειδή ό,τι προέρχεται από την γη σ’ αυτήν
και καταλήγει έτσι και το σώμα της Παναγίας <<ἐν μνημείῳ
τίθεται>> όπως κατατέθηκε και
το σώμα του Χριστού.
Και όπως ο θάνατος και
το μνημείο του Χριστού απετέλεσαν την <<ἀπαρχή τῆς ἄλλης
ζωῆς τῆς αἰωνίου>> έτσι και το
μνημείο της Γεθσημανής ανέβλυζε οσμή ζωής και χαράς
αφού δια της μεταστάσεως το
σ ώμ α
τη ς
Π ανάγνου <<ἠρπάγη>> εν αφθαρσία
στο επουράνιο βασίλειο.
(Πρεσβύτερος
Νικόλαος Πάτσαλος)

Ὁ γλυκασμός τῶν Ἀγγέλων,
τῶν θλιβομένων ἡ χαρά,
Χριστιανών ἡ προστάτις,
Παρθένε Μήτηρ Κυρίου,
ἀντιλαβοῦ μου καί ρύσαι,
τῶν αἰωνίων βασάνων.

Η

Παναγία η Προυσιώτισσα

Σ

το κέντρο καταπράσινων και
πανύψηλων βουνών, στα νότια
του νομού Ευρυτανίας και μόλις 36
χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, βρίσκεται εδώ και περίπου χίλια χρόνια το
ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της
Προυσιώτισσας περιτριγυρισμένο από
απότομους και άγριους βράχους που
προκαλούν δέος στον επισκέπτη.
Η φήμη του ξεπέρασε τα στενά
όρια της Ρούμελης, της Θεσσαλίας
αλλά και της χώρας. Το μοναστήρι
πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου, την
ημέρα της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κάθε χρόνο
πλήθη πιστών συρρέουν για να προ-

σκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
της Παναγίας της Προυσιώτισσας που Τον μήνα Ιούλιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις:
έδωσε και το όνομα στο μοναστήρι.
1. Του Αιμίλιου-Πέτρου γιου του Barrie Meadows και της Λουΐζας Πέτρου, με αναδόχους
Σύμφωνα με την παράδοση την
την Ναταλία Daniels και τον Αλέξανδρο Αεικόνα έφεραν στην περιοχή, ύστερα
ντωνίου.
από πολλές περιπέτειες, δύο πιστοί 2. Του Φρειδερίκου γιου του Rossi Hawkins και
της Έλενας Κυπριανού, με ανάδοχο τον ΜιΧριστιανοί από την Προύσα της Μιχαήλ Κυπριανού.
κράς Ασίας τα χρόνια του αυτοκρά- 3. Του Ηλία-Μιχαήλ-Ιωάννου γιου του Μιχαήλ
και της Ιωάννας-Kelly Μενίκου, με αναδότορα Θεόφιλου (813-842 μ.Χ.), κατά
χους τον Ανδρέα Μαρτίδη και την Μαρία
Μαρτίδη.
τα οποία η Εικονομαχία βρισκόταν
4. Της Μαλαματένιας-Αμαλίας κόρης του Μάστο τελευταίο της στάδιο.
ριου και της Μαριάννας Χριστοδουλίδη, με
<<Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν
εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών>>.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τον μήνα Ιούλιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / Continued...):
13.Της Γαβριέλλας-Μαρίας κόρης του Χαράλαμπου και της Άνδριας Σάββα, με αναδόχους την Δέσποινα Νικολάου
και την Ελένη Νικολάου.
14.Της Μελίνας κόρης του Ιακώβου Κωνσταντίνου και της Luisa-Manuela Bustamante-Correa, με αναδόχους τον
Σολωμόν Γεωργιάδη και την Ειρήνη Γεωργιάδη.

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι!

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Ιούλιο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία της αείμνηστης Κυριακής
Τουμάζου. Αιωνία της η μνήμη!

ανάδοχο τον Μιχαήλ Χριστοδουλίδη.
5. Του Ιακώβου-Αντωνίου γιου του ΙωάννουΝικολάου και της Σοφίας-Ελισάβετ Σπύρου,
με αναδόχους τον Ιωάννη Φίτσιου και την
Zoe Fitsiou.
6. Του Χαράλμπου γιου του Χριστοφόρου και
της Έλενας Τσιάλου, με αναδόχους τον Γεώργιο Χατχηγεωργίου και την Σοφία Χατζηγεωργίου.
7. Της Σοφίας-Κυριακής κόρης του Κωνσταντίνου Μαυρομμάτη και της Ann-Therese Levin, με αναδόχους τον Ονούφριο Μάρκο και
την Παναγιώτα Μάρκο.
8. Της Ηλιάνας-Άρτεμις κόρης του Ιωάννου και
της Ελισάβετ Σταύρου, με αναδόχους την
Μαρίνα Κούμουρου και τον Χρήστο Κούμουρου.
9. Του Λούη-Αλέξανδρου γιου του Miguel Coll
de Mayo και της Σοφίας Κοκκίνη, με αναδόχους την Νίκολα Κοκκίνη και τον Lee Henshaw.
10.Του Ραφαήλ γιου του Χρίστου και της Αικατερίνης Ιωαννίδη, με ανάδοχο τον Ιάσωνα
Χαραλάμπους.
11.Της Ελισσαίας κόρης του Νικολάου-Φαίδων
Αγαθοκλέους και της Carmina Rodia, με
αναδόχους την Χριστιάνα Αγαθοκλέους και
τον Χρήστο Μιχαήλ.
12.Της Άριας-Σοφίας κόρης του Σάββα και της
Stacey Βιήζινου, με αναδόχους τον Νικόλαο
Βιήζινο και την Leanne Millett-Clay.
(<—— Συνέχεια / Continued)

Όλοι στον αγώνα για μια καλύτερη
και ομορφότερη Εκκλησία

The first who made the Myron were the Apostles as they kept certain fragrant oils which were on
the body of our Lord Jesus Christ during His burial,
and they added the spices which were brought by the
women who prepared them to anoint Jesus, but
Christ had risen.
They melted all these spices in pure olive oil,
prayed on it in the Upper Room in Jerusalem and
made it a Holy Ointment to grant the gift of the Holy
Spirit to the Baptised. It is also used in the Consecration of Churches, Church Altars and Vessels, Ordinations and the Consecration of Bishops.
In the New Testament, the Apostles St Paul
and St John mention that Christians had received the
anointing oils, which is more apparent in the original
Greek text, as shown below:
“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 Greek ‘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)
The Apostles decided that their successors, the
Bishops, must renew the making of the Myron - Holy Chrism whenever it is close to being used up, by
adding in the original oil with the new. This keeps
the oil within the Apostolic Succession and keeps the
link with the original Church of Christ. This is currently blessed by the Patriarch of Constantinople
with all the other Hierarchs of the Orthodox Church
and is distributed to all the Orthodox Churches
around the world.
The history of the Holy Myron (Chrismation/
Confirmation oils) goes back to the time when the
Evangelist St Mark went to Alexandria, he took with

him some of the Holy Myron - Chrism oil made by
the Holy Apostles at Jerusalem. He used it in the
Sacrament of Chrismation - Confirmation, as well as
the Bishops who succeeded him. This continued until
the era of Patriarch Pope St Athanasius - the 20th
Patriarch, who then decided to remake the Myron in
Alexandria.
Hence, he prepared all of the needed perfumes
and spices from which God ordered Moses to make
the Holy ointment as mentioned in the Book of Exodus (Exodus 30:22-33 and Exodus 37:29), with pure
olive oil. Then the sanctification of the Myron was
fulfilled in Alexandria, and St Athanasius was entrusted with the Holy Oils which contained spices
which touched the Lord’s Sacred Body while in the
tomb, as well as the original oil which had been prepared by the Apostles and brought to Egypt by St
Mark. He distributed the oil to the Churches abroad:
to the See of Rome, Antioch and Constantinople,
together with a document of its authenticity, and the
Patriarchs rejoiced in receiving it.
The Chrism Oil consists of about 30 kinds of
spices and perfumes (some of which are: myrrh, aloes, frankincense, cinnamon, cassia, sweet-swelling
cane, thistle, balsam and ambergris) which have been
added to pure olive oil and simmered four
times. The filtered oil is then poured into a large
container and after the Liturgy of the Sanctification
of the Myron, the Patriarch places the previously
blessed Myron in the new Myron recently made,
whilst saying certain prayers.
According to the Ancient Apostolic Canons,
the Bishop or Priest baptises the individual in The
Name of the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit, and anoints them with the Holy Myron. This
is to take place only
after renouncing Satan and professing
Christ Jesus has
been done.
(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

