
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Απρίλιος 2022 / April 2022 

Παρασκευή             1/4/22 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service     9.30-10.00  

Παρασκευή             1/4/22 Δ΄ Χαιρετισμοί με τον Αρχιμ. Ζαχαρία / Fourth Salutations to the Mother of God with Fr Zacharias  7.00-8.30μμ 

Τετάρτη                   6/4/22 Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία / Presanctified Divine Liturgy  9.30-11.30  

Παρασκευή             8/4/22 Ακάθιστος Ύμνος / Akathist Hymn   7.00-9.00μμ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

FOR HOLY WEEK SEE SPECIAL PROGRAMME  
 

Δευτέρα                 25/4/22 Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου & Μάρκου του Ευαγγελιστού  
Great-martyr George the Trophy-bearer & Mark the Evangelist   

9.30-12.00  

Δευτέρα                 25/4/22 Μέγας Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης 
Great Vespers of Sts Raphael, Nicholas & Irene   

7.00-8.30μμ  

Τρίτη                     26/4/22 Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης (Εορτή Αδελφότητας Κυριών Εκκλησίας μας) 

Sts Raphael, Nicholas & Irene (Feast of Ladies Auxiliary Committee of our Church)          
9.30-12.30  

Παρασκευή           29/4/22 Ζωοδόχου Πηγής / Life-Giving Fount   9.30-11.30  
 Μάϊος 2022 / May 2022   

Πέμπτη                    5/5/22 Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος του Θαυματουργού 

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

9.30-11.30  
  

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
  ANONYMOUS £300,   E PAPAHOTIS £200,  C TIRIMONAKIS £50  M NEOCLEOUS £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. Τον μήνα Μάρτιο το γεύμα πρόσφερε οι Κυρίες Λή-
δα Γιάνγκου και Ανδρούλλα Αγαθοκλέους. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το 
γεύμα να μιλήσει με την Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊ-
στάμενο π. Ιωσήφ Παλιούρα. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 

06. Ευτύχιος 
09. Ραφαήλ 
10. Περικλής, Επαμεινώνδας,   
      Μιλτιάδης, Ισοκράτης 
15. Λεωνίδας 
16. Γαλήνη 
23. Γεώργιος  
25. Μάρκος  
24. Αχιλλέας, Βαλεντίνη 
29. Ιάσων 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

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 

 

 





ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Τον μήνα Μάρτιο έγιναν στην Εκκλησία 

μας οι Βαπτίσεις: 
1. Της Ελένης-May κόρης του Jason Moylan και της 

Νικολέττας Πανταζή, με αναδόχους την Ελένη Νεάρ-
χου και την Alexandra-Faye Graham. 

2. Της Halle-Άννας-Charlotte κόρης του Ματθαίου Κυ-
πριανού και της Stephanie-Louise West, με αναδό-
χους την Hayley-Άννα Robinson και την Charlotte-

Elizabeth West. 
3. Της Σοφίας-Μαρίας κόρης του Mohinder Singh 

Panesar και της Μαρίας-Αλεξάνδρας Μάγκα, με ανα-

δόχους τον Δημήτριο Θεοδοσίου και την Παναγιώτα 
Θεοδοσίου. 

4. Του Ηλία γιου του Χριστόφορου Νεοφύτου και της 
Ζωής Αντωνίου, με αναδόχους την Ραφαέλλα Μότη 
και τον Χριστόφορο Cargill. 

5. Του Νικόλαου γιου του Τιμόθεου και της Μαρίας 
Ελευθερίου, με αναδόχους τον Ανδρέα Ελευθερίου 

και την Ανδρούλλα Ελευθερίου. 
6. Του κατηχούμενου Χαράλαμπου (Harry) γιου του 

Kevin Bradbury και της Georgia Hughes, με ανάδο-
χο τον Γεώργιο Αρτημάδη. 

7. Του Ζήνων-Chi γιου του Πάρη-Κυριάκου Κολοκασίδη 

και της Daveen Shidhu, με ανάδοχο την Φλώρια-
Μαρία Θεοχάρη. 

8. Της  Δάφνης-Grace κόρης του Μιχαήλ και της 
Doireann Κωνσταντίνου, με αναδόχους την Αγγελική 
Μπελέζο, την Lucy O’Connor-Jemmett, τον Vivian 

O’Connor-Jemmett και τον Nicolaas Van Der Breg-

gen. 

9. Της Ισαβέλλας-Loraine κόρης του Michael και της 
Μαρίας Palmer, με ανάδοχο τον Πέτρο Αντωνιάδη. 

10.Του κατηχούμενου Ιωάννη γιου του Arthur-William 

Shinkins και της Carol-Ann Tooth, με ανάδοχο την 
Χρυστάλλα Varian. 

11.Του κατηχούμενου Δημήτριου-Dylan-Ιωάννη-
Γουλιέλμου γιου του Ιωάννη Shinkins και της Gemma 

Weller, με ανάδοχο την Κατερίνα Κυριάκου. 
12.Της κατηχούμενης Θάλειας-Darcey-Carol-Θωμαΐς 

κόρης Ιωάννη Shinkins και της Gemma Weller, με 
ανάδοχο την Έλενα Hill. 

13.Της Mia-Σελήνης κόρης του Χρήστου και της Ανα-
στασίας Δημητρίου, με αναδόχους την Άνθια Χριστο-

φή και τον Κυριάκο Χριστοφή. 
14.Του Αδάμου γιου του Ανδρέου και της Χριστίνας 

Πούρου, με ανάδοχο την Νίκολα-Μαρία Δημητρίου. 
15.Του Ματθαίου γιου του Σίμου και της Λουΐζας Γεωρ-

γίου, με ανάδοχο την Κατερίνα Θεοδώρου. 
16.Του Θεόδωρου-Παντελεήμων γιου του Ιωσήφ και της 

Μαρίας Παλτζόγλου, με αναδόχους τον Δημήτριο 
Ράπτη και την Ελευθερία Ράπτη. 

17.Της Ελιάνας-Μαρίας κόρης του Φλουρέντζου Τουμά-
ζου και της Nicola De Mel, με αναδόχους την Νίκη 
Πογιατζή-Αλαμπρίτη και τον Ανδρέα Αλαμπρίτη. 

 

(<—— Συνέχεια / Continued) 

 

 Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος 

και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χο-

ρεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα 

εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως 

μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. 

Σχετικά με τον βίο τους γνωρίζουμε λίγα 

πράγματα. Οι πρώτες πληροφορίες για 

την ύπαρξη των Αγίων ιστορούνται με 

θαυματουργικό και αποκαλυπτικό τρόπο 

από το έτος 1959 μ.Χ. Από μία ανασκα-

φή που έγινε στη Θερμή της Λέσβου, 

ανακαλύφθηκε ο τάφος ενός αγνώστου 

προσώπου, που όπως αποκαλύφθηκε σε 

συνεχή οράματα, ανήκε στον Άγιο Ιερο-

μάρτυρα Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε 

μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτυρα Νικόλαο 

και την Αγία Ειρήνη. Ο τάφος και το 

λείψανο του Αγίου Νικολάου ανακαλύφθη-

κε στις 13 Ιουνίου 1960 μ.Χ. 

 Ο Άγιος Ραφαήλ καταγόταν από 

τους Μύλους της Ιθάκης και γεννήθηκε 

το έτος 1410 μ.Χ. Το κοσμικό του όνομα 

ήταν Γεώργιος Λάσκαρης ή Λασκαρίδης 

και ο πατέρας του ονομαζόταν Διονύσιος. 

Πριν γίνει κληρικός είχε σταδιοδρομήσει 

στο βυζαντινό στρατό και έφθασε μάλιστα 

σε μεγάλο βαθμό. Σε ηλικία τριάντα πέ-

ντε ετών γνώρισε ένα ασκητικό και σεβά-

σμιο γέροντα, τον Ιωάννη, ο οποίος τον 

προσείλκυσε στην εν Χριστώ ζωή. Κάποια 

Χριστούγεννα ο γέροντας κατέβηκε από 

τον τόπο της ασκήσεώς του, για να εξο-

μολογήσει και να κοινωνήσει τους στρα-

τιώτες και κήρυξε τον λόγο του Θεού. 

Τότε ο αξιωματικός Γεώργιος, όταν ο 

γέροντας κατέβηκε πάλι τα Θεοφάνεια, 

αποχαιρέτισε τους στρατιώτες και τον 

ακολούθησε. 

 Μετά την κουρά του σε μοναχό, 

χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, αλλά τιμήθηκε 

και με το οφίκιο του αρχιμανδρίτη και 

του πρωτοσύγκελου. Μαζί δε με τις 

άλλες αποκαλύψεις, ο Άγιος Ραφαήλ απο-

κάλυψε ότι απεστάλη από τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη στην Εσπερία, στην πόλη της 

Γαλλίας που ονομάζεται Μορλαί, για να 

εκπληρώσει την εντολή που του ανατέθηκε. 

Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα λίγο πριν 

από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. 

Ακόμη απεκάλυψε ότι κήρυξε τον λόγο 

του Ευαγγελίου στην Αθήνα, στο λόφο 

που είναι το μνημείο του Φιλοπάππου. 

 Λίγα χρόνια πριν από την άλωση 

της Κωνσταντινουπόλεως, περί το έτος 

1450 μ.Χ., ο Άγιος βρέθηκε μετά από 

περιπλανήσεις στην περιοχή της Μακεδο-

νίας και μόναζε εκεί. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:  
Τον μήνα Μάρτιο έγιναν στην Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις (Συνέχεια… / Continued...): 

18.Της Χριστίνας-Mia κόρης του Μιχαήλ και της Εύας Γεωργίου, με ανάδοχο την Δέσποινα Γεωργίου (Η Χριστίνα-Mia είναι 
εγγονή της Χριστίνας Γεωργίου μέλος της Βοηθητικής Αδελφότητας μας). 

19.Της Megan-Ιωσηφίνας κόρης του Jamie-Roy Pressley και της Ελένης-Λουΐζας Μαρίνου, με αναδόχους τον Μιχαήλ Μαρίνου, 

την Laura Marinou και την Natasha Mallon. 

20.Της Lauren-Ιωσηφίνας κόρης του Jamie-Roy Pressley και της Ελένης-Λουΐζας Μαρίνου, με αναδόχους τον Μιχαήλ Μαρίνου, 
την Laura Marinou και την Natasha Mallon. 

21.Της Lily-Ιωσηφίνας κόρης του Jamie-Roy Pressley και της Ελένης-Λουΐζας Μαρίνου, με αναδόχους τον Μιχαήλ Μαρίνου, 
την Laura Marinou και την Natasha Mallon. 

22.Της Μαρίας-Sienna κόρης του Γεωργίου και της Χριστιάνας Γιαννή, με αναδόχους τον Ιάκωβο Harris και την Μαρία Βαρνά-
βα-Harris. 

23.Της κατηχούμενης Σοφίας-Μαρίας που εισήλθε εις την Ορθοδοξία από την Αγγλικανική εκκλησία δια βαπτίσματος κόρης 
του Ανδρέου και της Heather Κωνσταντή, με ανάδοχο την Αλεξία-Ξένια Dee. 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νεοφώτιστοι! 
 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Μάρτιο εψάλει η εξόδιος Ακολουθία των αείμνηστων Ιωάννη Ξινάρη και Χριστοφόρου-Γεωργίου-

Ανδρέου Νικολάου.  
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 

 Christ forever sanctified marriage by His presence at the 

marriage in Cana of Galilee (John 2:1-11). This was the first 

time Christ performed a miracle, and the first time the Theoto-

kos interceded with Christ on behalf of others saying, “They 

have no wine”, and then instructs all humanity, “Whatever He 

says to you, do it”.  Our Lord Jesus Christ reiterated these 

words when asked if it is lawful for a man to divorce his wife, 

“So then, they are no longer two but one flesh. Therefore 
what God has joined together, let not man sepa-
rate” (Matthew 19:4-6).  The only reason Christ gave for di-

vorce was for adultery and if the husband divorced her for any 

other reason made the woman commit adultery (Matthew 5:32). 

This shows that Christ saw that the marriage bond was not abso-

lute because it could be destroyed by sin.  This is why the Or-

thodox Church grants divorce as a corrective measure of com-

passion when the marriage has broken down.  The Church al-

lows upto three marriages in the event of the first marriage end-

ing in divorce, then the person re-marries but the spouse dies 

(second marriage) and the spouse marries again (third marriage). 

The Church doesn’t grant a second divorce. 

 The Apostle Paul in his first epistle to the Corinthians 

writes about the marriage vows: “Now to the married it is not 

I who commands, but the Lord: A wife is not to divorce her 
husband. But even if she does divorce, she must remain un-
married or be reconciled with her husband. And a husband 
is not to leave his wife. But to the rest I, not the Lord, say: If 
any man has a wife who does not believe, and she is willing 
to live with him, let him not leave her. And a woman who 
has a husband who does not believe, if he is willing to live 
with her, let her not leave him. For the unbelieving husband 
is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sancti-
fied by the husband; otherwise your children would be un-
clean, but now they are holy” (1 Corinthians 7:10-14). These 

words of the Apostle have special significance for our contem-

porary society, in which so often only one of the spouses is an 

Orthodox Christian or at least believes in God.  It must be point-

ed out that at the time of the apostles sometimes only one of the 

spouses believed in Christ so St Paul is teaching them not to 

divorce their spouse and to show them the Christian way of life 

by example.  This way, there is hope for them to be converted in 

the future.  This passage does not encourage us to marry those 

people of a different faith like Jews, Muslims, Seikhs, Buddhists 

and Hindus.  St Paul says elsewhere, “Do not be unequally 

yoked together [in Greek ‘eterozygountes’ where the word 

‘syzygos’ comes from meaning ‘same yoke’ or ‘spouse’] with 

unbelievers. For what communion has righteousness with 
lawlessness? And what communion has light with darkness? 
And what accord has Christ with Belial? Or what part has a 
believer with an unbeliever? And what agreement has the 
temple of God with idols? For you are the temple of the liv-

ing God. As God has said: ‘I will dwell in them and walk 
among them. I will be their God, and they shall be My peo-
ple.’ Therefore ‘Come out from among them and be sepa-
rate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will 
receive you. I will be a Father to you and you shall be My 
sons and daughters, says the Lord Almighty.’” (2 Corinthians 

6:14-18).  Therefore, anybody who is not of the same faith have 

to be taught the Christian faith and then be baptised as an Ortho-

dox Christian before being married to an Orthodox Christian. 

 The Apostle Paul in his epistle to the Ephesians teaches 

Christian wives regarding their responsibilities to help their 

husbands: “Wives be subject to your husbands as though to 

the Lord; for the husband is the head of the wife, just as 
Christ is the head of the Church. Christ is, indeed, the Sav-
iour of that body [i.e. the Church] but just as the Church is 

subject to Christ, so are the wives subject to their husbands 
in everything” (Ephesians 5:22-24). It might seem that in oblig-

ing the wives to obey their husbands, the Apostle belittles their 

human worth. Here the Apostle describes the ideal marital rela-

tionships. The Church obeys Christ as its Saviour and benefac-

tor. This is not slavish subordination but an impulse of respon-

sive love. The Apostle Paul compares the Mystery of Marriage 

with the Church in these words, recited during the Crowning 

Service, “Husbands, love your wives, just as Christ also 

loved the Church and gave Himself for her", and "for this 

reason a man shall leave his father and mother and be 
joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is 
a great mystery, but I speak concerning Christ and the 
church” (Ephesians 5:25, 31-32). In 1 Corinthians 7, St Paul 

gives detailed guidance on virginity and marriage. In 1 Corinthi-

ans 6:15-20, St Paul instructs Christians to remain chaste and 

not defile their bodies in sexually immoral acts, like joining 

themselves to prostitutes and sex before marriage, because they 

are one spirit with the Lord.  Our bodies, which are Temples of 

the Holy Spirit, should glorify God.  St Paul also sternly warns 

that anyone who defiles the temple of God (your body), God 

will destroy them: 

 “If anyone defiles the temple of God, God will de-
stroy him. For the temple of God is holy, which temple you 
are” (1 Corinthians 3:17). 
 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  
ΑΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!  
A GOOD AND BLESSED  

HOLY WEEK  
AND HAPPY PASCHA (EASTER)!  

 

(To Be Continued…) 


