
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Νοέμβριος 2021 / November 2021 

Δευτέρα                 1/11/21 Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και Θεοδότης της μητρός αυτών 
Cosmas and Damian the Unmercenaries and Theodoti their mother   

9.30-11.30  

Σάββατο                6/11/21 Δημητριανού επισκόπου Κυθρέας Κύπρου / Demetrianos bishop of Kythrea in Cyprus     9.30-10.30  

Δευτέρα                 8/11/21 Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ και Δυνάμεων Ασωμάτων  

Archangels Michael & Gabriel and Heavenly Bodiless Powers      
9.30-11.30  

Τρίτη                     9/11/21 Νεκταρίου Αιγίνης / Nectarios of Aegina   9.30-11.30  

Τετάρτη               10/11/21 Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου / Venerable Arsenios of Cappadocia      9.30-11.30  

Πέμπτη                11/11/21 Μηνά Μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος και Βικεντίου / Great Martyr Menas, Victor and Vincent     9.30-11.30  

Σάββατο              13/11/21 Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου / St John Chrysostom Archbishop of Constantinople       9.30-11.30  

Τρίτη                   16/11/21 Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού / Matthew the Apostle and Evangelist      9.30-11.30  

Κυριακή              21/11/21 Εισόδια της Θεοτόκου / Entrance of the Mother of God into the Temple    9.30-12.30  

Πέμπτη                25/11/21 Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος & Πανσόφου και Μερκουρίου / Great Martyr Catherine and Mercurios  9.30-11.30  

Παρασκευή         26/11/21 Αγίου Στυλιανού / St Stylianos  9.30-11.30  

Τρίτη                   30/11/21 Ανδρέου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου / Apostle Andrew the First-called  9.30-12.00  

 Δεκέμβριος 2021 / December 2021   

Τετάρτη                 1/12/21 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service 9.30-10.00  

Πέμπτη                  2/12/21 Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου 
Virgin Mary Gerontissa & Porphyrios of Kavsokalyvia      

9.30-11.30  

Σάββατο                4/12/21 Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Barbara  9.30-10.30  

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
 ANONYMOUS £300, GREEK SCHOOL OF GOFFS £50, GREEK SCHOOL OF POTTERS BAR £50 

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους 
Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, 
αλλά και διάφοροι ομογενείς. Την Δευτέρα 11η Οκτωβρίου 2021 το γεύμα προσέ-
φερε μία λίαν αγαπητή κυρία που θα ήθελε να παραμείνει ανώνυμος. 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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

01. Ανάργυρος, Αργύριος, Δαμιανός,  
      Κοσμάς 
05. Επιστήμη, Γαλακτίων 
08. Μιχαήλ, Γαβριήλ, Άγγελος,  
      Ταξιάρχης, Σταμάτιος 
09. Νεκτάριος             10. Αρσένιος 
11. Μηνάς, Βίκτωρας  12. Νείλος 
13. Χρυσόστομος         14. Φίλιππος 
16. Ματθαίος                17. Γεννάδιος 
18. Πλάτων                    
21. Μαρία, Δέσποινα, Παναγιώτης, Μάριος 
22. Φιλήμων 
25. Αικατερίνη, Μερκούριος 
26. Στυλιανός               
30. Ανδρέας 
 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!!! 

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 15/11-25/12/2021.  
 

Κατά την διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων, γίνεται το καθιερωμένο Σαρανταλείτουρ-
γο, υπέρ υγείας ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών μας. Είναι καλό να 
συμμετέχουμε όλοι και ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές που ο COVID-19 μας κρατάει ακό-
μη μακριά από την Εκκλησία. Παρακαλώ δώστε τα ονόματα της Οικογενείας σας, στους Κλη-
ρικούς για να μνημονεύονται καθημερινά. 

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 

 

 Ο  Όσιος Γεώργιος 
Καρσλίδης γεννήθηκε το 1901 

μ.Χ . στην Αργυρούπολη του 
Πόντου (έδρα της Ιεράς Μη-
τρόπολης Χαλδίας) και το βα-
φτιστικό του όνομα ήταν Αθα-
νάσιος. 
 Έμεινε από μικρός 
ορφανός και μάλιστα οι γο-
νείς του πέθαναν την ίδια 
ημέρα. Όμως, αμέσως φανε-
ρώθηκαν τα σημεία της κλή-
σεως και της χάριτος. Γα-
λουχημένος από την ευσεβέ-
στατη μάμμη του με την πα-
ραδειγματική ποντιακή ευσέ-
βεια, μόλις στάθηκε στα πό-
δια του και άρχισε να μιλάει 
έδειξε ότι διέφερε των 
άλλων παιδιών και ότι ήταν 
αφοσιωμένος στον Θεό. Παι-
δί ακόμα, προσεύχονταν συ-
νεχώς, έκανε νηστείες και 
επτά χρονών πήγε και προ-
σκύνησε την Παναγιά του 
Σουμελά. Δόκιμος μοναχός 
έγινε σε ηλικία μόλις εννέα 
ετών. 
 Η κουρά του σε Μοναχό 
έγινε το 1919 μ.Χ . σε ηλικία 
18 ετών και στην συνέχεια 
χειροτονήθηκε Διάκονος. 
 Τις τραγικές ημέρες του 
διωγμού της Εκκλησίας από 
τους κομμουνιστές στην Γεωρ-
γία, ο νεαρός Ιεροδιάκονος 
συνελήφθη ως «ἐχθρὸς τοῦ 
λαοῦ», υπέστη φυλακίσεις, τα-
πεινώσεις, ευτελισμούς, δημό-

σιες διαπομπεύσεις και ανή-
κουστους βασανισμούς. Κατα-
δικάσθηκε μάλιστα σε θάνατο 
και τουφεκίστηκε, αλλά διεσώ-

θη θαυματουργικώς! 
 Το 1925 μ.Χ . χειροτονή-
θηκε Πρεσβύτερος και Πνευ-

ματικός, ενώ το 1929 μ.Χ . 

ήρθε, μετά από πολλές περιπέ-
τειες στη Σίψα (στο συνοικισμό 
των Ταξιαρχών Δράμας) της 
Ελλάδας, όπου έζησε τα τε-
λευταία τριάντα, από τα πενή-
ντα οκτώ χρόνια της ζωής του. 
 Καταδικάσθηκε και πάλι 
σε θάνατο το 1941 μ.Χ . από 
τους εκ βορρά ομόδοξους ει-
σβολείς και σώθηκε και πάλι 
θαυματουργικώς, για να συνε-
χίσει την Οσιακή του ζωή μέ-
χρι την ημέρα της κοίμησης 

του, στις 4 Νοεμβρίου 1959 

μ.Χ . 

 Ο Όσιος Γεώργιος συμ-
βουλεύοντας τα πνευματικά 
του παιδιά τονίζει ότι πρέπει 
να νηστεύουν σωστά, γιατί η 
νηστεία είναι μια άσκηση για 
τον Χριστιανό. Είναι λάθος να 
νηστεύεις, έλεγε, μια εβδομά-
δα στην αρχή και μια εβδομά-
δα στο τέλος της νηστείας. 
Πάνω σ’ αυτό το θέμα ανέφε-
ρε μια μέρα και το εξής παρά-
δειγμα: «Όταν είσαι πάνω σε 
μια γέφυρα και βρέχει δυνατά 
κι έχεις απλωμένο ένα σχοινί 
κι αρχίζεις να το μαζεύεις, 
επειδή βρέχεσαι δεν το κόβεις 
για να φύγεις, αλλά περιμένεις 
να το μαζέψεις όλο κι άς βρέ-
χεσαι. 
 Τόνιζε ακόμη ο π. Γεώρ-
γιος ότι οι ανάδοχοι δεν πρέ-
πει να μαλώνουν και ότι ο 
κάθε Χριστιανός πρέπει να 
βαφτίσει το λιγότερο τρία παι-
διά. Το καθήκον του νονού, 
έλεγε, είναι να μαθαίνει στα 
βαφτιστικά του από μικρά να 
πηγαίνουν Εκκλησία, να κοι-
νωνούν τακτικά, να ακολου-
θούν το σωστό δρόμο, να γί-
νουν καλοί άνθρωποι και Χρι-
στιανοί. 
 Η αγιοκατάταξη του Ο-

σίου Γεωργίου, έγινε το 2008 

μ.Χ . υπό του Παναγιωτάτου και 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου στην Δράμα.  





ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκ-

κλησία μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Σοφίας-Αιμιλίας κόρης του Dominic-

Christopher Hallam και της Ρουβίνας Παντελή, με 
αναδόχους τον Γεώργιο Παντελή και τον Declan-
George Hallam. 

2. Του Νώε γιου του Γρηγορίου Pantlin και της 
Bousarin Boutong, με αναδόχους τον Χριστόδουλο 
Αδάμου και την Φλωρεντίνα Αδάμου. 

3. Του Κυριάκου-Κωνσταντίνου γιου του Μάριου και 
της Μαριάννας Χριστοδουλίδη, με αναδόχους τον 
Κωνσταντίνο Αλωνεύτη και την Μαρία Τρισόκα. 

4. Της Πελαγίας-Bella κόρης του Κυριάκου και της 
Άνθιας Χριστοφή, με αναδόχους τον Κυριάκο Χρι-
στοφή και την Άρτεμις Χριστοφή. 

5. Της Ισαβέλλας-Μαρίας κόρης του Andrei Chete και 
της Ρεβέκκας Χατζηπαναγή, με αναδόχους την 
Βασούλλα Γεωργίου και τον Νικόλαο Γεωργίου. 

6. Της Αιμιλίας κόρης του Rodrigo Barbosa και της 
Μαρίας Costa, με αναδόχους τον Θεοφάνη Σιάμιση 
και την Ορθοδοξία Σιάμιση. 

7. Της Κυριακής-Δέσποινας κόρης του Ανδρέου και 
της Ελένης Γεωργίου, με αναδόχους τον Κυριάκο 
Παναγή και την Μελίνα Παναγή. 

8. Του Martin γιου του Ioan και της Catalina Holban 

(Ρουμάνοι Ορθόδοξοι), με ανάδοχο την Θάλεια-
Ρεγίνα Σταθοπούλου. 

9. Του Παύλου γιου του Αλέξανδρου και της Αλεξάν-
δρας-Sandi Φιλίππου, με αναδόχους τον Ανδρέα 
Χιλίδη και την Ελισάβετ Χιλίδη. 

10.Της Μελίνας-Μιλάνας κόρης του Μαξιμιλιανού 
Hembrow και της Σόνιας Ιωσήφ, με αναδόχους 
την Αθήνα-Μαρία Κοκκίνη-Henshaw και την Δανιέλ-
λα-Λεωνή Lee. 

11.Του Μιχαία-Μάξιμου γιου του Σάββα και της 
Stacey Βιζυηνού, με αναδόχους τον Νικόλαο Βιζυη-
νό και την Leanne Millett-Clay. 

12.Του Λεωνίδα γιου του Ανδρέου και της Λουΐζας-
Εμμανουέλλας Νικολάου, με ανάδοχο τον Αδάμο 
Reguibi. 

13.Του κατηχούμενου Αλέξιου που εισήλθε από τους 
Αγγλικανούς εις την Ορθοδοξία δια Χρίσματος, 
γιου του Χαράλαμπου και της Elizabeth Ματθαίου, 
με ανάδοχο την Αικατερίνη Ματθαίου. 

14.Του Χριστιανού-Γεωργίου γιου του Χαράλαμπου-
Χριστοφόρου και της Έλενας-Μαρίας Κλίτου, με 
αναδόχους την Άννα Χαννίδη και τον Πέτρο-
Χαράλαμπο Στυλιανού. 

15.Της Χάρις-Lily κόρης του Andrew Corcorran και 
της Μαρίνας-Μαρίας Ηρακλή, με αναδόχους την 
Ναταλία Lusardi και τον Mario Lusardi. 

16.Του Ανδρέου-Λοΐζου γιου του Νικόλαου και της 
Μαρίας Κυριάκου, με αναδόχους τον Παρασκευά 
Χαραλάμπους, την Έλενα Παντελή και την Μιχαέλα 
Κυριάκου. 

 

(<—— Συνέχεια / Continued) 

 

Ο Οσιότατος Αρσένιος ο Καππαδόκης 
γεννήθηκε γύρω στα 1840 μ.Χ. στα Φάρασα 
ή Βαρασιό, στο Κεφαλοχώρι των έξι Χριστια-
νικών χωριών της περιφερείας Φαράσων της 
Καππαδοκίας. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι 
σε αρετές και μέτριοι σε αγαθά. Είχαν απο-
κτήσει δύο αγόρια, τον Βλάσιο και τον Θεό-
δωρο (τον Άγιο Αρσένιο). 
 Από μικρή ηλικία έμειναν ορφανά και 
τα προστάτεψε η θεία τους, αδελφή της 
μητέρας τους. Ένα θαυμαστό γεγονός που 
συνέβηκε στα παιδιά και την θαυματουργική 
διάσωση του μικρού τότε Θεόδωρου από 
τον Άγιο Γεώργιο που τον έσωσε από βέβαι-
ο πνιγμό, είχε ως αποτέλεσμα, για τον μεν 
Βλάσιο να δοθεί με τον δικό του τρόπο 
στον Θεό, να τον δοξολογεί ως δάσκαλος 
της Βυζαντινής Μουσικής και κατέληξε αργό-
τερα στην Κωνσταντινούπολη, για τον Θεό-
δωρο δε να θέλει να γίνει καλόγερος. 

 Στη συνέχεια μεγαλώνοντας, στάλθηκε 

στη Νίγδη και μετά στη Σμύρνη όπου τέ-

λειωσε τις σπουδές του. 

 Στα είκοσι έξι του περίπου χρόνια 

πήγε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου 

Προδρόμου (Ζιντζί-Ντερέ) όπου αργότερα 

εκάρη Μοναχός και πήρε το όνομα Αρσέ-

νιος. Δυστυχώς όμως δε χάρηκε πολύ την 

ησυχία του, διότι εκείνη την εποχή είχαν 

ανάγκη μεγάλη από δασκάλους και ο Μη-

τροπολίτης Παΐσιος ο Β’, τον χειροτόνησε 

Διάκονο και τον έστειλε στα Φάρασα για να 

μάθει γράμματα στα εγκαταλειμμένα παιδιά. 

Αυτό φυσικά γινόταν στα κρυφά, με χίλιες 

δυο προφυλάξεις, για να μη μάθουν τίποτε 

οι Τούρκοι. Στο τριακοστό έτος της ηλικίας 

του χειροτονήθηκε στην Καισαρεία πρεσβύτε-

ρος με τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου και την 

ευλογία ως Πνευματικός. 

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

Continued...): 
17.Της Μαρίας-Sevana κόρης του Michael Bahadrian Al-Nabulsi και της Αναστασίας Πελεντρίτης, με αναδόχους την Ευθαλία 

Πελεντρίτης και την Sara Bahadrian. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΓΑΜΟΙ: Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Γάμοι: 1. Του Μιχαήλ Θεοδοσίου 

μετά της Angela Velasco-Armellino.  2. Του Ιορδάνη Ασιτζόγλου μετά της Ραφαέλλας Ματθαίου.  3. Του Από-
στολου Λαμπριανίδη μετά της Ελισάβετ-Tiffiny Franklin  4. Του Λάμπρου Πουλλαή μετά της Γεωργίας Αναστα-
σίου.  5. Του Χαράλαμπου Ιωάννου μετά της Χριστίνας Χαριλάου.  6. Του Christian Schindler μετά της Μαρίας 
Κρούστη.  7. Του Γεωργίου Γεωργίου μετά της Rosie Patrick.  8. Του Θεόδωρου-Ματθαίου Χατζησάββα μετά 
της Μαρίας Κωνσταντή.  
Ευχόμαστε να ζήσουν οι Νεόνυμφοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Οκτώβριο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων Πέτρου Γώγου, Ανα-

στασίας Ερωτοκρίτου και Στυλιανής Λαζάρου.  Αιωνία τους η μνήμη! 

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 

 The reality of the closed chalice is not that Ortho-
dox Christians are somehow bigoted and insensitive. Quite 
the opposite, we will not allow non-Orthodox Christians to 
make liars of themselves before God by receiving sacra-
ments in a Church with beliefs that are different than their 
own. It is a matter of maintaining the personal integrity of 
those who visit our churches. The example used for this 
article is a bit extreme; however, the same logic applies to 
any Christians who have any beliefs that are not in agree-
ment with ours -- whether those beliefs are about Scripture 
and Tradition, Ecclesiology, the Sacraments, the authority 
of the bishop of Rome, the Immaculate Conception of 
Mary (the belief that Mary was Conceived by her parents, 
Joachim and Anna, without the original sin that all man-
kind is born under), iconography, etc. The reason that there 
are tens of thousands of Christian denominations is that 
there are tens of thousands of ways to believe differently 
from us Orthodox Christians; thus, we are not in commun-
ion with those churches.  If these people truly want to be-
come Orthodox Christians and receive the Body and Blood 
of Christ, then they are welcome to do so by being instruct-
ed and Chrismated/Confirmed into the Orthodox Church. 
The person taking Holy Communion in an Orthodox 
Church must satisfy the following criteria: 
1. Believe the doctrines of the Orthodox Church (Acts 

2:42, Galatians 1:8-9, 2 John 1:7, 2 John 1:9-10, 2 
Thessalonians 3:6, 2 Thessalonians 3:14-15).  Any-
one who didn’t follow the doctrines of the Church 
was excommunicated (see Matthew 18:15-17, 1 
Corinthians 5:1-5, 2 Corinthians 2:7). 

2. Practice Orthodox Christian Morality and Disci-
pline (see Matthew 18:17-18, 1 Corinthians 5:1-6, 1 
Corinthians 5:9-13, 1 Corinthians 6:1-20). 

3. Practice Orthodox Christian Worship (see Acts 
2:42, Acts 2:46, Acts 13:2, Acts 20:7). 

4. Practice Orthodox Christian Obedience including 
avoiding severe and persistent factionalism or divi-
siveness where the Christian is eventually excom-
municated, as in Apostolic times (see Hebrews 
13:17, 1 Peter 5:1-3, 1 Thessalonians 5:12-14, Titus 
3:10-11). 

 
 St Ignatius Bishop of Antioch (ordained 69 A.D) 
sees Holy Communion as uniting us, ie. in doctrine: 
 

Take great care to keep one Eucharist. For 
there is one Flesh of our Lord Jesus Christ and 
one cup to unite us by His Blood; one sanctu-
ary, as there is one bishop, together with the 

presbytery and the deacons, my fellow-
servants. Thus all your acts may be done ac-
cordingly to God’s will (Ignatius to the Philadel-
phians 4). 

 
 In the second century the Docetists whom St. Igna-
tius opposed absented themselves from the Eucharist be-
cause they did not believe it to be the Body and Blood of 
Christ. They may have been heretics, but at least they were 
consistent. According to St Irenaeus, the Gnostics were not 
consistent. They called creation evil and denied that Christ 
had truly suffered and died, yet apparently they continued 
to participate in the Church’s worship. St Irenaeus was 
quick to point out the discrepancy between their theology 
and their practice: 
  

Again, how can they say that flesh passes to 
corruption and does not share in life, seeing 
that flesh is nourished by the Body and Blood 
of the Lord? Let them either change their 
opinion, or refrain from making those obla-
tions of which we have been speaking. But our 
opinion is in conformity with the Eucharist, 
and the Eucharist confirms our opinion. We 
offer to Him what is His own, suitably pro-
claiming the communion and unity of flesh and 
spirit. For as the bread, which comes from the 
earth, receives the invocation of God, and then 
it is no longer common bread but Eucharist, 
consists of two things, an earthly and a heaven-
ly; so our bodies, after partaking of the Eucha-
rist, are no longer corruptible, having the hope 
of the eternal resurrection (IV:18:5). 
  

 There are two aspects of this passage that are of 
crucial importance. First of all, St Irenaeus states, “But 
our opinion is in conformity with the Eucharist, and the 
Eucharist confirms our opinion.” In other words, his 
theology is in accord with the worship and life of the 
Church, and the worship and life of the Church confirm the 
truthfulness of His theology. What would happen if we 
pressed modern Evangelicals to demonstrate the continuity 
between their professed theology and the way they wor-
ship? If in the early Church belief in the Real Presence of 
Christ in the Eucharist implied the doctrine of the Incarna-
tion; that is, that in Christ God had truly become man, then 
what would be the logical implication of the Zwinglian 
view that the Eucharist is not truly the Body and Blood of 
Christ?  


