
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Οκτώβριος 2020 / October 2020 

Πέμπτη                  1/10/20 Ρωμανού του Μελωδού / Romanos the Melodist         9.30-11.30   

Παρασκευή           2/10/20 Κυπριανού και Ιουστίνης των Μαρτύρων / Martyrs Cyprian and Justine the Virgin   9.30-11.30   

Κυριακή                4/10/20 Πάντων των Κυπρίων Αγίων / All Saints of Cyprus    9.30-12.30   

Τρίτη                     6/10/20 Θωμά του Αποστόλου και Κενδέα Οσίου / Apostle Thomas and Venerable Kendeas  9.30-11.30 
Τρίτη                   20/10/20 Αρτεμίου Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου και Ματρώνης των Οσίων 

Great-Martyr Artemios, Venerable Gerasimos and Matrona  
9.30-11.30 

Παρασκευή         23/10/20 Ιακώβου Αδελφοθέου / James the brother of the Lord (son of Joseph from first marriage)            9.30-11.30   

Δευτέρα               26/10/20 Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος του Μυροβλύτου / Great-Martyr Demetrios the Myrrh-gusher          9.30-11.30   

Τετάρτη               28/10/20 Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 

Holy Protection of the Mother of God (NATIONAL DAY OF GREECE)    
9.30-11.30   

  

 Νοέμβριος 2020 / November 2020   

Τρίτη                     3/11/20 Αγίου Γεωργίου (του σπόρου) / St George (Time of sowing seeds)          9.30-11.30   

Παρασκευή           6/11/20 Δημητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus    9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
M AGAPIOY £40,  N NEOPHYTOU £250,  Y CHRONIAS £40,  STAVROULLA £20  

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 Σεπτέμβριο 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 Παλιού-
ρα. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

02. Κυπριανός  03. Διονύσιος 
04. Ιερόθεος      05. Χαριτίνη 
06. Θωμάς         07. Σέργιος 
08. Πελαγία 
10. Ευλάμπιος, Ευλαμπία 
15. Λουκιανός    
18. Λουκάς 
20. Αρτέμιος, Γεράσιμος 
21. Χριστόδουλος, Σωκράτης 
23. Ιάκωβος      
26. Δημήτριος       27. Νέστορας 
30. Ζηνόβιος, Ζηνοβία 

 
Η πρώτη Κυριακή του  

Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη 
στους Κυπρίους Αγίους  

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

FORTHCOMING 
EVENTS 

 

Όλες οι προγραμματισμένες 
και μη εκδηλώσεις της Εκκλη-
σίες αναβάλλονται μέχρι νεω-
τέρας. 
 
All forthcoming events of our 
Church are postponed until 
further notice. 

 

The Iconography and the beautification of our Church continues, and this time with Saints of the British Isles 
by the hand of Sister Gabriella of the Holy Stavropegic Monastery of St John the Baptist in Essex. 

We warmly thank our donators!!! 

 

Συνεχίζεται η Αγιογράφη-
ση και ο καλλωπισμός της 
Εκκλησίας μας, αυτή την 
φορά με Αγίους των Βρε-
τανικών Νήσων από την 
Αδελφή Γαβριέλλα της 
ΙΜ Τιμίου Προδρόμου 
στο Essex. 
Ευχαριστούμε θερμά τους 

δωρητές μας!!! 

 

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 

 

  Στα Ορθόδοξα Ευαγγέ-
λια, ο Ρωμαίος στρατιώτης που 
τρύπησε με τη λόγχη την πλευ-
ρά του σταυρωμένου Χριστού, 
δεν έχει όνομα. Κατείχε το αξί-
ωμα του Εκατόνταρχου στον 
Ρωμαϊκό στρατό και έτσι απο-
καλείται στα Ευαγγέλια. Ονομα-
τίζεται μόνο στο απόκρυφο 
Ευαγγέλιο του Νικόδημου ως 
<<Λογγίνος>>, η λατινική εκδοχή 
της Ελληνικής λέξης <<λόγχη>>.  
 Ο Λογγίνος καταγόταν 
από την Καππαδοκία και υπηρε-
τούσε στον Ρωμαϊκό στρατό, 
υπό τον Πόντιο Πιλάτο. Ήταν 
επικεφαλής της ομάδας που 
επιτηρούσε τον βασανισμό και 
τη σταύρωση του Χριστού.  
 Όταν του ζητήθηκε να 
εξετάσει αν ο Χριστός ήταν 
πράγματι νεκρός, ο Λογγί-
νος  τρύπησε με τη λόγχη τα 
πλευρά του και απ’ την πληγή 
έτρεξε αίμα και νερό. Οι σταγό-
νες έσταξαν στο πρόσωπο του 
Εκατόνταρχου και θεράπευσαν 
το πρόβλημα όρασης που τον 
ταλαιπωρούσε. Τότε, σύμφωνα 
με τους Ευαγγελιστές, αναφώνη-
σε: <<Αληθώς ο άνθρωπος ούτος, 
Υιός ήν Θεού>>.  
 Ο Λογγίνος διατάχθηκε 
να φρουρήσει τον τάφο του Χρι-
στού, με τους άντρες του και 
υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε 
άλλο ένα στιγμιότυπο που θα 
του έμενε αξέχαστο, την Ανά-
σταση.  
 Οι Αρχιερείς δωροδόκη-
σαν τους φρουρούς για να απο-

κρύψουν το συνταρακτικό γεγο-
νός που υπονόμευε τόσο την 
εξουσία τους. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ο Εκατόνταρχος αρ-
νήθηκε να πει ψέματα, απέρριψε 
τα αργύρια των Αρχιερέων και 
παραιτήθηκε από τον στρατό. 
 Βαπτίστηκε Χριστιανός 
και επέστρεψε στην Καππαδοκί-
α, για να μεταδώσει το μήνυμα 
του Χριστιανισμού. Τον συντρό-
φευσαν κι άλλοι δύο στρατιώτες, 

που πίστεψαν στα θαύματα του 
Χριστού. Όμως οι Ιουδαίοι Αρ-
χιερείς δεν μπορούσαν να αφή-
σουν τέτοια προσβολή ατιμώρη-
τη.  
 Απευθύνθηκαν στον Αυ-
τοκράτορα της Ρώμης, Τιβέριο 
και κατηγόρησαν τον Λογγίνο 
ότι πρόδωσε τη Ρώμη και τά-
χθηκε υπέρ του παράφρονα που 
αυτοαποκαλούνταν Βασιλιάς της 
Ιουδαίας. Σύμφωνα με το Ευαγ-
γέλιο του Νικόδημου, ο Λογγί-
νος τιμωρήθηκε για τον τραυμα-
τισμό του Χριστού και φυλακί-

στηκε σε μια σπηλιά, όπου ένα 
λιοντάρι κατασπάραζε το κορμί 
του κάθε βράδυ και κάθε μέρα 
γιατρευόταν, για να επαναληφ-
θεί το μαρτύριο.  
 Ο Τιβέριος διέταξε τον 
επίτροπο της περιοχής, Πόντιο 
Πιλάτο, να τιμωρήσει παραδειγ-
ματικά τον αποστάτη. Ο Πιλά-
τος έστειλε ομάδα στρατιωτών 
εναντίον του, οι οποίοι έφτασαν 
βράδυ έξω από την οικεία του 
πρώην Εκατόνταρχου. Δεν γνώ-

ριζαν ότι ο άντρας που στεκό-
ταν μπροστά τους ήταν ο στό-
χος τους και του ζήτησαν να 
τους κατευθύνει προς το σπίτι 
του Λογγίνου.  
 Ο οικοδεσπότης τους 
καλωσόρισε και τους ετοίμασε 
φαγητό. Οι στρατιώτες αποκάλυ-
ψαν ότι ταξίδεψαν για να σκο-
τώσουν τον προδότη Λογγίνο 
και τους δύο συντρόφους του. Ο 

Λογγίνος, ατάραχος, τους βε-
βαίωσε ότι θα τους έστελνε στο 
σπίτι που αναζητούσαν και τους 
προέτρεψε να μείνουν μαζί του 
για δύο μέρες, μέχρι να επι-
στρέψουν και οι άλλοι δύο 
στρατιώτες που έψαχναν.  Ο 

Λογγίνος αγιοποιήθηκε και 
γιορτάζεται από την Ορθόδοξη 
και την Ρωμαιοκαθολική Εκκλη-
σία.  
 

 Ευχόμαστε στους αγα-

πητούς μας μικρούς φίλους 
μαθητές και σπουδαστές κα-

λή και ευλογημένη Σχολική 

Χρονιά!!! 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκ-

κλησία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Του Κωνσταντίνου γιου του Χριστόφορου και 

της Ανδρούλας Κωνσταντίνου, με ανάδοχο 
τον Χρήστο Πρωτοκλή. 

2. Της Έλενας κόρης του Ζαχαρία και της Βασι-
λικής Μανουσάκη, με ανάδοχο την Ειρήνη 
Ριστάνη. 

3. Της Ελιάνας-Παρασκευής-Καλλιόπης κόρης 
του Ανδρέου και της Ελένης Χρυσάνθου, με 
αναδόχους την Παντελίτσα Βασιλείου και τον 
Χαράλαμπο Κυριάκου (Η Ελιάνα είναι εγγονή 
της Καλλιόπης Χρυσάνθου που είναι μέλος 
της Βοηθητικής Αδελφότητας μας). 

4. Του Νικόλαου-Γεώργιου γιου του Στέλιου και 
της Tilly Χιώτη, με αναδόχους τον Νικόλαο 
Χριστοφόρου και τον Stefano Chiotis. 

5. Της Διώνης κόρης του Κωνσταντίνου και της 
Ελεονώρας-Γεωργίας Καραβίδα, με ανάδοχο 
την Αθανασία Ναλμπάντη. 

6. Της Ολίβιας κόρης του Κωνσταντίνου και της 
Ελεονώρας-Γεωργίας Καραβίδα, με ανάδοχο 
την Βασιλική Μπαμιατζή. 

7. Της Νικολέτας-Αλεξίας κόρης του Αντωνίου 
και της Στεφανίας Κυριάκου, με ανάδοχο 
την Αγγέλα Καλού. 

8. Του Ιάκωβου-Charles γιου του Κυριάκου και 
της Maria Κολοκάση, με αναδόχους τον 
Στέφανο Davis, την Helen King και την 
Clare Kemp. 

9. Της Βανέσσας-Έλενας κόρης του Ανδρέου 
και της Jolita Ηλία, με αναδόχους την Χρι-
στιάννα Ιωάννου και τον Αντώνη Ιωάννου. 

10.Του Ανδρέου-Χρήστου γιου του Βασίλειου 
και της Νεφέλης-Yun-Ting Ανδρουτσόπου-
λου, με αναδόχους τον Δημήτριο Στοϊμένου 
και την Θάλεια Μέλλιου. 

11.Της Σοφίας κόρης του Antonio και της 
Άνδριας Siciliani, με αναδόχους την Σωτη-
ρούλλα Μιλτιάδους και τον Ανδρέα Μιλτιά-
δους. 

12.Της Λουκίας-Jennifer κόρης του Riccardo 
και της Leah Boleto, με ανάδοχο την Παρα-
σκευή Ιωάννου. 

 
(<—— Συνέχεια / Continued) 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
   Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ 
 Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν 
από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και 
μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτο-
ρας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε 
για τη φιλοσοφική του κατάρτιση κα 
τη βαθιά του καλλιέργεια. 
 Αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και 
μέλος της Βουλής του Αρείου Πάγου. 
Το κήρυγμα όμως του Αποστόλου 
Παύλου άγγιξε την παιδευμένη και 
ευαίσθητη ψυχή του και βαπτίσθηκε. 
Αργότερα διαδέχθηκε στον επισκοπικό 
θρόνο των Αθηνών τον ευσεβή Ιερό-
θεο. Επιβραβεύθηκε από το Θεό για 
τη Χριστιανική του δράση με το χάρι-
σμα να επιτελεί θαύματα. 
 Περιόδευσε σε πολλά μέρη της 

Δύσης, όπου κήρυξε τον ευαγγελικό 
λόγο και ερμήνευσε τις ιερές γρα-
φές. Όταν έφθασε στο Παρίσι συνε-
λήφθη και αργότερα αποκεφαλίσθηκε. 
 Μαζί του μαρτύρησαν και δύο 
μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευ-
θέριος.  Ο ηγεμόνας της περιο-
χής έδωσε εντολή να μη θάψει κα-
νείς τα άγια λείψανα των μαρτύρων, 
όμως κάποιοι Χριστιανοί τα φύλαξαν 
και όταν δεν υπήρχε πλέον φόβος 
τα ενταφίασαν με τιμές. 
 Ο Άγιος Διονύσιος υπήρξε 
συγγραφέας πλήθους θεολογικών 
συγγραμμάτων.  
 Η Ιερή του μνήμη τιμάται από 
την Εκκλησία μας την 3η Οκτωβρίου 
εκάστου έτους. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / 

Continued...): 
13.Του Θεόδωρου-Αλέξανδρου γιου του Δημήτριου-Παύλου και της Έλενας-Αλεξάνδρας Σπυρόπουλου, με ανάδο-

χο τον Χριστόφορο Ψαρά. 
14.Της Έλενας κόρης του Robert-William Hemingway και της Χρυστάλλας Αδάμου, με ανάδοχο την Λοΐζα Σπα-

νού. 
15.Του Στέφανου γιου του Χαράλαμπου και της Παρασκευής Κούμας, με αναδόχους τον Κωνσταντίνο Μηνά και 

την Αριάννα Μηνά. Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Andrew-George 

Fountain μετά της Στεφανίας Martin.  2. Του Michael Taylor μετά της Αλεξίας Ελλασσάδη.  3. Του 
Μάριου Γιασουμή μετά της Ελένης Βαρνάβα.  4. Του Ronan-Conroy Donohue μετά της Ιωάννας Κων-
σταντή.   Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Σεπτέμβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία της αείμνηστης 

Μαργαρίτας Νικολάου (συζύγου του μακαριστού Κωνσταντίνου Νικολάου που ήταν 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εκκλησίας μας).  Αιωνία της η μνήμη! 

ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
A GOOD NEW EDUCATIONAL YEAR TO ALL Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής και Ελληνικών 

Ξεκίνησαν τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής αλλά και της Ελληνικής Γλώσ-
σας για ενήλικες στην Κοινότητά μας. Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-

θείτε στο γραφείο της Εκκλησίας μας. 
 

Byzantine Music and Adult Greek Lessons 
The lessons for Byzantine Music and Adult Greek Lessons have started in our 

Church Community. Please contact our Church Office for more details. 

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 

 In his sermon on Pentecost, St Peter quotes the 
well-known prophecy of Joel, “I will pour out my 
Spirit on all flesh” (Acts 2:17; see Joel 2:28). This 
promise was significant because under the Old Cove-
nant, the gift of the Spirit had been given only to a 
few - the patriarchs, the priests, the prophets, the 
kings, and some of the judges. Certain leaders of Is-
rael were indwelt with the Holy Spirit to accomplish 
their tasks. Joel, however, prophesied that the Holy 
Spirit would be given to all God’s people, “all flesh.” 
This was fulfilled at Pentecost, for Peter exclaims, 
“this [outpour ing of the Spir it] is what was spo-
ken by the prophet Joel” (Acts 2:16).  Other Old 
Testament prophets who speak of this same promise 
of the Spirit include Jeremiah (Jeremiah 31:31-34) 
and Ezekiel (Ezekiel 36:25-27). In fact, the Ezekiel 
passage ties together the water and the Spirit in a 
prophetic vision of baptism and chrismation. 
 The word “Christian” has always been close-
ly associated by the Holy Fathers of the Church with 
the word “Chrismation.” Christian means Anoint-
ed. “Having become a communicant of Christ,” 
writes St. Cyril of Jerusalem, “you are worthy to be 
called Christians, i.e., anointed ones, even as God 
said: ‘Do not touch my anointed ones’” (Psalm 
105:15 [LXX 104:15]). 
 Our Lord Jesus Christ repeatedly promised the 
gift of the Holy Spirit to His disciples. Early in His 
public ministry 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 concern-
ing the Spirit ...” (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 forev-
er” (John 14:16).   
 Christ promised the Holy Spirit would reveal 
truth to the Church. “When He, the Spirit of truth 
has come, He will guide you into all truth; for He 
will not speak on His own authority, but whatever 
He hears He will speak; and He will tell you 
things to come. He will glorify Me, for He will 
take what is Mine and declare it to you” (John 
16:13, 14). Jesus says the Holy Spirit will bring glory 
to Christ. This gives us an excellent means of testing 

whether or not acts attributed to the Holy Spirit are 
indeed valid. 
 The last words of Christ before His Ascension 
include a promise, “John truly baptised with wa-
ter, but you shall be baptised with the Holy Spirit 
not many days from now” (Acts 1:5). This word 
was fulfilled ten days later on the Day of Pentecost. 
 The people who heard Peter speak at Pentecost 
asked him how they might receive salvation. He an-
swered, “Repent, and let every one of you be bap-
tised in the name of Jesus Christ for the remission 
of sins; and you shall receive the gift of the Holy 
Spirit” (Acts 2:38). We repent (turn from our sins 
and toward Christ); we are baptised; we are given 
“the gift of the Holy Spirit,” chrismation. That prac-
tice has never changed. 
 In Acts 8, Philip, the deacon and evangelist, 
preached in Samaria (Acts 8:5-8). Many believed 
and were baptised (Acts 8:12). The apostles came 
and later confirmed these new believers with the gift 
of the Holy Spirit through the laying of hands (Acts 
8:14-17). Here is the sacrament of chrismation fol-
lowing Holy Baptism. Later, the Apostle Paul met 
some disciples of John the Baptist who had not been 
present when Peter spoke at Pentecost (Acts 19:1-7). 
They believed in Christ, “were baptised” (Acts 
19:5) and “the Holy Spirit came upon them” (Acts 
19:6), again through the hands of the apostle.  We 
read in the Acts of the Apostles of instances in which 
the Holy Spirit was received even before Baptism 
(Acts 10:44-48), but we also read of others in which 
converts had been baptised but had never even heard 
of the Holy Spirit — a state of affairs the Apostles 
promptly corrected by teaching and the imposition of 
hands (Acts 19:1-6), which was equivalent to Chris-
mation in later apostolic practice. 
 The promise of God includes both our union 
with Christ in Holy Baptism and gift of the Holy 
Spirit at chrismation to make us a participant in the 
Church’s life of grace.   
 
                                                 (To Be Continued…) 


