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1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πα να ρέ του ἐ πι σκό που Πά φου (1791). Ἱ ε ρε μί ου τοῦ Προ
φή του, Ἰσιδώρας Ὁσίας..

 (Τ.Μ.Ε. 25ης Ἀπριλίου, Περίπτωσις Δ΄ §§ 7 - 8 
κατ’ ἀναλογίαν.)

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ὁ εὐ σχή μων...», Ὅ τε κα τῆλ θες...», 
«Ταῖς Μυ ρο φό ροις...».

Κοντάκιον: «Τό Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: Μετά τόν Προοιμιακόν καί τό Ψαλτήριον, εἰς τό «Κύριε 
ἐκέκραξα…», ψάλλομεν Προσόμοια τοῦ Πεντηκοσταρίου τῆς ἡμέρας 3 καί 
τοῦ Ἁγίου Παναρέτου 3. Δόξα τοῦ Ἁγίου, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς. Εἴσοδος, 
«Φῶς ἱλαρόν…», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα τοῦ 
Ἁγίου. Εἰς τά Ἀπόστιχα τά τοῦ Ἁγίου. Δόξα τοῦ Ἁγίου, Καί νῦν τῆς 
Ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια· «Ὁ εὐσχήμων...», Δόξα· τοῦ Ἁγίου, Καί νῦν· «Ταῖς 
Μυροφόροις …» καί Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ: Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή 
τοῦ Ἁγίου, Δόξα, Καί νῦν τῆς Ἑορτῆς, τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ 
Ἁγίου καί Ἀπόλυσις.
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Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Μετά τόν Ἑξάψαλμον εἰς τό «Θεός Κύριος…», τά 
Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα τοῦ Ἁγίου καί ἀντί Θεοτοκίων 
τά τῆς Ἑορτῆς. Οἱ Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀντί φω νον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ 
ἤ χου. Ἡ τά ξις τοῦ Εὐ αγ γε λί ου τοῦ Ὄρ θρου τοῦ Ἁ γί ου. Δό ξα· «Ταῖς τοῦ 
Ἱεράρχου...». Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός...» 
καί τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Ἁγίου. Ὁ Κανών τῆς Ἑορτῆς καί τοῦ Ἁγίου. Ἀ πό 
γ΄ ᾨ δῆς, τό Κάθισμα τοῦ Ἁγίου καί τό τῆς Ἑορτῆς. Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς, τό Κο ντά
κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου καί τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας. Αἱ Καταβασίαι 
τοῦ Πάσχα, ἡ Τιμιωτέρα καί ἡ Καταβασία «Ὁ ἄγγελος ἐβόα… Φωτίζου, 
φωτίζου…». Ἐ ξα πο στει λά ρι α: τοῦ Ἁ γί ου καί τῶν Μυροφόρων. Εἰς τούς 
Αἴ νους· τά τοῦ Ἁγίου 4. Δό ξα· τοῦ Ἁ γί ου, Καί νῦν· τῶν Μυροφόρων. 
Δοξολογία Μεγάλη καί Ἀπολυτίκιον τῶν Μυροφόρων.

Εἰς τήν Θεί αν Λει τουρ γί αν: Ἀντί φω να καί Εἰσοδικόν τοῦ Πά σχα. Μετά 
τήν Εἴσοδον Ἀπο λυ τί κι α· τῶν Μυροφόρων, τοῦ Ἁ γί ου· «Τόν τῆς Πάφου 
ποιμένα...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κο ντά κι ον· «Τό Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις…». 
Ἀ πό στο λος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁ γί ου. Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον...». Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς…» 
τό «Χρι στός ἀ νέ στη...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου…» καί Ἀ πό λυ σις.

2. ΤΡΙΤΗ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Ἀ θα να σί ου τοῦ Με γά λου, Πα τρι άρ
χου Ἀ λε ξαν δρεί ας. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατά τήν τοῦ Μηναίου καί τοῦ 
Πεντηκοσταρίου διάταξιν. Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ἁγίου. (Ἑβρ. 
ιγ΄ 7 – 16 καί Ματθ. ε΄ 14 – 19) (ζήτει ἀμφότερα τῇ 18ῃ Ἰαν.). Κοι νω νι κόν 
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».

3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τι μο θέ ου καί Μαύ ρας μαρ τύ ρων. 
  
4. ΠΕΜΠΤΗ. Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίωνος, Νικηφόρου μαρτύρων. 

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εἰ ρή νης με γα λο μάρ τυ ρος. Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος 
τοῦ νεοφανοῦς. 
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(Τ.Μ.Ε. 25ης Ἀπριλίου, Περίπτωσις Δ΄ §§ 7, 8 κατ’ ἀναλογίαν.)

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ὁ εὐ σχή μων...», Ὅ τε κα τῆλ θες...», «Ταῖς 
Μυ ρο φό ροις...».

Κοντάκιον:  «Τό Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Εἰς τό «Κύριε ἐκέκραξα…», ψάλλομεν προσόμοια 
τοῦ Πεντηκοσταρίου 3 καί τῆς Ἁγίας 3. Δόξα τῆς Ἁγίας, Καί νῦν: τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. Ἀπόστιχα τῆς Ἁγίας. Δόξα τῆς Ἁγίας, Καί νῦν τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. Ἀπολυτίκια «Ὁ εὐσχήμων...», Δόξα· τῆς Ἁγίας, Καί νῦν· 
«Ταῖς Μυροφόροις γυναιξί...». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ, ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Μετά τόν Ἑξάψαλμον εἰς τό «Θεός 
Κύριος…», τά Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα τῆς Ἁγίας καί 
ἀντί Θεοτοκίων τά τοῦ Πεντηκοσταρίου. Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν 
τοῦ δ΄ ἤχου. Τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἁγίας. Τό «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι…», ὁ Ν΄ ψαλμός, Δόξα· «Ταῖς τῆς ἀθληφόρου...», 
Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...», «Ἐλέησόν με ὁ Θεός...»· Τό Ἰδιόμελον 
τῆς Ἁγίας· «Ἀναθεῖσα ἑαυτήν...». Ὁ Κανών τῆς Ἁγίας. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς, τό 
Κάθισμα τῆς Ἁγίας καί τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς, Κο ντά κι ον 
καί Οἶ κος τῆς Ἁγίας καί τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας. Αἱ Καταβασίαι τοῦ 
Πάσχα καί ἡ Τιμιωτέρα. Ἐ ξα πο στει λά ρι α τῆς Ἁγίας καί τῆς Ἑορτῆς. 
Εἰς τούς Αἴ νους· τά Στιχηρά τῆς Ἁγίας. Δό ξα· τῆς Ἁγίας, Καί νῦν· τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. Δοξολογία Μεγάλη καί τό Ἀπολυτίκιον τῶν Μυροφόρων.

Εἰς τήν Θεί αν Λει τουρ γί αν: Ἀντί φω να καί Εἰσοδικόν τοῦ Πά σχα. Μετά 
τήν Εἴσοδον Ἀπο λυ τί κι α· «Ὅτε κατῆλθες...», «Ὁ εὐσχήμων...», «Ταῖς 
Μυροφόροις...», τῆς Ἁγίας καί τό τοῦ Ναοῦ. Κο ντά κι ον· «Τό Χαῖρε ταῖς 
Μυροφόροις…». Ἀ πό στο λος καί Εὐαγγέλιον τῆς Ἁγίας. Εἰς τό «Ἐ ξαι
ρέ τως»· «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον...». Ἀντί τοῦ 
«Εἴδομεν τό φῶς…» «Χρι στός ἀ νέ στη...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου…» καί 
Ἀ πό λυ σις.
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Σημείωσις: Ὅπου ἑορτάζεται ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, εἰς τήν ἀκολουθίαν ἀντί τά τῆς Ἁγίας 
λέγονται τά τοῦ Ἁγίου.

6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Μυ ρο φό ρων. Ἰώβ τοῦ 
πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσίου τοῦ ἐν ὄρει Δομβοῦς. 

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥρᾳ: Ἀπολυτίκια: «Ὁ εὐ σχή μων...», 
Ὅ τε κα τῆλ θες...», Δόξα «Ταῖς Μυ ρο φό ροις...». Κοντάκιον: «Τό Χαῖρε 
ταῖς Μυροφόροις...». Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἀναστάς...».

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Ἑσπέρια: Τά 3 Ἰδιόμελα τῶν Μυ ρο φό ρων· «Αἱ 
Μυ ρο φό ροι γυ ναῖ κες...» καί 3 Προσόμοια τοῦ Μηναίου· «Ἔδωκας 
ὑπόδειγμα...». Δόξα: Τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες τόν 
τάφον σου...». Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά 
τοῦ νόμου…». Ἀπόστιχα: Τά ἀ να στά σι μα· «Ἡ Ἀ νά στα σίς σου Χρι στέ Σω
τήρ...» ὡς ἔχει ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Δόξα, Καί νῦν: Τῶν Μυροφόρων· 
«Σέ τόν ἀ να βαλ λό με νον τό φῶς...». Ἀπολυτίκια: «Ὅ τε κα τῆλ θες...», Δό ξα· 
«Ὁ εὐ σχή μων...», Καί νῦν· «Ταῖς Μυ ρο φό ροις...». Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς 
ἐκ νεκρῶν...».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: Ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ: Ἀντί Τρισαγίου «Χριστός 
ἀνέστη...», «Παναγία Τριάς...», «Πάτερ ἡμῶν...». Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, τό 
Τρι σά γι ον καί τά Ἀ πο λυ τί κια τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων.

Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Εἰς τό «Θεός Κύριος...» Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 
Καθίσματα: τοῦ Πεντηκοσταρίου. Τό τῆς β΄ Στιχολογίας (δίς) (Σαβ. Γ΄ Ἑβδ. 
πρωΐ). Εἶτα «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...» καί ὁ Ν΄ χῦμα. Κανόνες: 
ὁ τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων καί ὁ τοῦ Μηναίου. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό 
Κάθισμα τοῦ Μηναίου καί τά τῶν Μυ ρο φό ρων. Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι
ον καί Οἶ κος τῶν Μυ ρο φό ρων. Τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας. Καταβασίαι: 
Τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα...». Εἶτα ψάλλεται, ἀντί τῆς Τιμιωτέρας, 
ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ Πάσχα καί τῆς Θεοτόκου καί ἡ Κα τα βα σί α: «Ὁ Ἄγ γε λος 
ἐ βό α...» «Φω τί ζου, Φω τί ζου...». Ἐξαποστειλάριον: τῶν Μυ ρο φό ρων· «Γυ
ναῖ κες ἀ κου τί σθη τε...». Αἶ νοι: τά Ἀ να στά σι μα ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ 
(Σαβ. Γ΄ Ἑβδ. πρωΐ). Δό ξα, Καί νῦν: «Ἦλθον ἐπί τό μνημεῖον...».
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Δοξολογία Μεγάλη καί τό ἀπολυτίκιον «Ταῖς Μυροφόροις...».

Ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ: Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν τοῦ Πάσχα. Μετά 
τήν Εἴσοδον, Ἀπολυτίκια: «Ὅτε κατῆλθες...», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...», 
«Ταῖς Μυροφόροις...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...». 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας (Σάβ. Γ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Σάβ. 
Γ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου). Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνικόν: τ ῆ ς 
ἡμέρας «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...». Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός 
ἀνέστη...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου». Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

7. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑ ΡΑ ΛΥ ΤΟΥ. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος 
σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀκακίου, Κοδράτου, Μαξίμου μαρτύρων. 
Ἦ χος γ΄.  Ἑ ω θι νόν Ε΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ὅ τε κα τῆλ θες...», «Ὁ εὐ σχή μων...», Δόξα· 
«Ταῖς Μυ ρο φό ροις...».

Κοντάκιον: «Τό Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἀναστάς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα γ΄ ἤχου 7 καί τά δύ ο Ἰ δι ό με

λα τοῦ Πα ρα λύ του· «Ὁ τῇ πα λά μῃ τῇ ἀ χρά
ντῳ...» εἰς 3.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ 
Ἰησοῦς...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου· «Πῶς μή 
θαυμάσωμεν...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας· «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν· «Ὁ τῷ πά θει σου 
Χρι στέ...» καί τά Στι χη ρά τοῦ Πά σχα «Πάσχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.
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Δό ξα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Παραλύτου· «Ἐν τῇ στο ᾷ 
τοῦ Σο λο μῶντος...».

Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον. 
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐ φραι νέ σθω τά οὐ ρά

νι α...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Σέ τήν 
με σι τεύ σα σαν...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών· «Ἀκατάληπτε μόνη 
κυριαρχία...», Δόξα· τό ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ στιχηρόν τῆς Λιτῆς «Ἐπί 
τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ», Καί νῦν· «Ναός καί πύλη...». Τά Τριαδικά 
«Ἄξιόν ἐστιν...», Τρισάγιον καί ἡ Ὑπακοή· «Ἐκπλήσσων τῇ ὁράσει...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· τό Ἀναστάσιμον 

«Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», Δόξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Σέ τήν με σι τεύ σα
σαν...».

Καθίσματα: Τά ἀ να στά σι μα ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ κα
τά σει ράν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ γ΄  ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ε΄) Εὐαγγελίου. 

Κανόνες: Τοῦ Πά σχα καί τῆς Θεοτόκου, καταλιμπα
νομένου τοῦ Κανόνος τοῦ Παραλύτου.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κα θί σμα τα τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Ῥῆ μα 
πα ρά λυ τον...», Δόξα, Καί νῦν· «Τήν ὡραιό
τητα...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Πε ντη κο στα ρί ου.

Καταβασίαι: Τοῦ Πά σχα· «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...».
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Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τῶν Κα νό νων τοῦ Πά σχα καί τῆς 
Θε ο τό κου με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων ὡς ἐν τῇ 
Κυ ρι α κῇ τῶν Μυ ρο φό ρων. Ἡ Κα τα βα σί α· «Ὁ 
Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...».

Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Πά σχα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας...» καί τοῦ Πα
ρα λύ του· «Ἐ πέ στη ὁ φι λάν θρω πος...».

Αἶνοι: Στι χη ρά Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου· «Δεῦ τε 
πάντα τά ἔ θνη...» 4 καί τά 4 στι χη ρά τοῦ 
Πάσχα· «Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων 
αὐ τῶν.

Δόξα: Τοῦ Παραλύτου: «Κύριε τόν Παράλυτον...».
Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
Δοξολογία: Με γά λη· «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα. 
Ἀπολυτίκια: «Εὐ φραι νέ σθω τά οὐ ρά νι α...», τοῦ Ἀπ. Βαρ

νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  Τρισάγιον. 
Ἀπόστολος: Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου: «Ἐγένετο Πέτρον 

διερχόμενον...» (Πράξ. θ΄ 32 – 42).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς τοῦ Πα ρα λύ του: «Ἀ νέ βη ὁ Ἰ η σοῦς 

εἰς Ἱ ε ρο σό λυ μα...» (Ἰ ω. ε΄, 1 – 15).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Συμφώνως Παρθένε...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...»
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» καί Ἀπόλυσις «Ὁ Ἀναστάς...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Δ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Δ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.
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8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰ ωάν νου τοῦ Θε ο λό γου καί Εὐ αγ γε λι στοῦ, Ἀρ σε νί ου τοῦ 
Με γά λου. 

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

(Πρβλ. Τυπικήν Διάταξιν, Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Ἀπριλ. Περίπτ. Β΄ § 4. 
Σημ. καί  κατ’ ἀναλογίαν Τυπ. 23ης Ἀπριλ. Περίπτ. Δ΄ § 10).

Τῇ Κυριακῇ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ὥ ρᾳ
Ἀπολυτίκιον: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...».
Κοντάκιον: «Τήν ψυχήν μου Κύριε...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός 
Ἑσπέρια: Τοῦ Πεντηκοσταρίου (Κυριακή τοῦ Παραλύ

του ἑσπέρας)· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύμα
τος...» 2 καί τά 3 Προσόμοια τοῦ Εὐαγγελι
στοῦ· «Ὁ θε α τής τῶν ἀρ ρή των...» εἰς 6.

Δό ξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Τόν υἱ όν τῆς βροντῆς...».
Καί νῦν: «Ἐπί τῇ προβατικῇ...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Δεῦτε 

τῆς σοφίας τόν βυθόν...».
Δό ξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀ πό στο λε Χρι στοῦ...».
Καί νῦν: «Ὁ τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», Δό ξα· τοῦ Εὐ

αγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε Χριστῷ...», Καί νῦν· 
«Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν…».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρω ΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ.

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ποταμοί θεολογίας…», 
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Δόξα· «Ἀναπεσών ἐν τῷ στήθει…», Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς. Τρι σά γι ον καί 
τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς ἀντί 

Θεοτοκίων.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
Τό Προ κεί με νον:  «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος 

αὐτοῦ...».
Στίχος: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ…».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Ἁγίου.
  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου...» Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...» «Ἐ λέ η σόν με 
ὁ Θε ός... Τήν τῶν Ἀποστόλων ἀκρότητα...» 
(ζήτει εἰς τήν Λιτήν ἐν τῷ Μηναίῳ).

Κανόνες: Τῆς Ἑορτῆς καί τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Τῆς σοφίας 

τῷ στήθει…», Δόξα, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς.
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Τό 

Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι: Τοῦ Πά σχα· «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Φω

τίζου, φωτίζου...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Θεολογῶν ἐβρόντησας...» 

καί τῆς ἑορτῆς.
Αἶνοι: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Μάκαρ 

Ἰωάννη πάνσοφε...» εἰς 4.
Δόξα: «Εὐαγγελιστά Ἰωάννη...».
Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Κύριε τόν παράλυτον...».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Εὐαγγελι

στοῦ.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε...».
Ἀπολυτίκια: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Ἀπόστολε 

Χριστῷ...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: «Ὁ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς…» (Α΄ 

Καθ. Ἰωάν. α΄ 1 – 7).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: «Εἱστήκεισαν παρά τῷ 

Σταυρῷ…» (Ἰω. ιθ΄ 25 – 27, κα΄ 24 – 25).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς...».

9. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου. Ἡ σαΐ ου Προ φή του, 
Χρι στο φό ρου μάρ τυ ρος. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

10. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Σί μω νος Ἀ πο στό λου τοῦ 
Ζη λω τοῦ. 

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...».
Κοντάκιον: «Τήν ψυχήν μου Κύριε...» (Κυριακή τοῦ 

Παραλύτου).
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
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Ἑσπέρια: Τά 3 τῆς ἑορτῆς προσόμοια· «Πάρεστιν ἡ 
μεσότης...» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀναγνώσματα τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Πεντηκοστῆς 

ἐφέστηκεν...».
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον. 
Ἀπολυτίκια: Τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...», ἐκ 

τρίτου.
Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, Τρισάγιον καί Ἀπολυτίκιον «Μεσούσης τῆς 
ἑορτῆς...». Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά τῆς ἑορτῆς (δίς ἕκαστον).

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:  (Χῦμα).
Κανόνες: Οἱ δύο τῆς ἑορτῆς.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά δύο Κα θί σμα τα τῆς ἑορτῆς· «Ἑστηκώς ἐν 

τῷ μέσῳ...», Δόξα, Καί νῦν· «Τῆς σοφίας τό 
ὕδωρ...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς ἑορτῆς. Τό Συ να ξά
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη
κο στα ρί ου.

Καταβασίαι: «Θάλασσαν ἔπηξας...».
Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τῶν 2 Κα νό νων τῆς ἑορτῆς. Κα τα

βα σί α· «Ἀλλότριον τῶν μητέρων...»
Ἐξαποστειλάρια: Τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τόν κρατῆρα ἔχων...» (δίς).
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Αἶνοι: Τά τῆς ἑορτῆς 3 Προσόμοια· «Ἡ σοφία καί 
δύναμις...» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς «Φωτισθέντες ἀδελφοί...».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· 

«Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα. 
Ἀπολυτίκια μετά τήν Εἴσοδον: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Κοντάκιον: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῆς ἑορτῆς: «Κατέφυγον οἱ Ἀπόστολοι...» 

(Πράξ. ιδ΄ 6 – 18).
Εὐαγγέλιον: Τῆς ἑορτῆς: «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης...» 

(Ἰ ω. ζ΄, 14 – 30).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἀλλότριον τῶν μητέρων...».
Κοινωνικόν: «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα, καί πίνων μου τό 

Αἷμα, ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ 
Κύριος».

Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...».
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» 

Ἀπόλυσις:    «Ὁ Ἀναστάς...».

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

11. ΠΕΜΠΤΗ. Μω κί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Με θο δί ου καί Κυ ρίλ λου φω τι στῶν 
τῶν Σ λά βων. Τά ἐ γκαί νι α τῆς Κων στα ντι νου πό λε ως. 

12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἐ πι φα νί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Κύ πρου καί Γερ μα νοῦ 
Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος.
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Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Ἐ πι φα νί ου (ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων) 
ψάλλεται μετά τῶν μεθεόρτων τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ὡς ἀκολούθως:

(Τ.Μ.Ε. 23ης Ἀπρ., Περίπτωσις ΙΒ΄, §§ 30 – 32
κατ’ ἀναλογίαν).

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Κοντάκιον: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Τά 6 στι χη ρά προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου Ἐ πι φα νί

ου· «Νόμος ὁ ἐν γράμματι…».
Δό ξα: «Εἰ καί Μω σαϊ κοῖς νό μοις ὑ πέ κυ ψας...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ Ἁ γί ου.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Στι χη ρά προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου με τά τῶν 

στί χων αὐ τῶν.
Δό ξα: «Τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τοῦ Ἁ γί ου· «Θείας πίστεως…», Δόξα, Καί 

νῦν· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἁ γίου· «Τῆς ἐν τῷ κόσμῳ...» 
Δό ξα· «Τά ἐκ παιδός σύμφυτά σοι...» Καί νῦν· «Ὅτε τό μέσον τῆς 
ἑορτῆς...». Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἁ γίου.
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Τοῦ Ἁ γί ου· «Θείας πίστεως…», Δόξα· τό αὐτό, 

Καί νῦν· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Καθίσματα: α΄ στι χο λο γί α: Τοῦ Ἁγίου· «Χριστῷ συσταυ

ρωθείς...», Δόξα, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς· «Ὁ 
πάντων ἐπιστάμενος...» (Τετ. Μεσοπ.). 

 β΄ στι χο λο γί α· τοῦ Ἁ γίου· «Τήν καθέδραν 
εἴληφας...», Δό ξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Ὁ 
Δεσπότης τῶν ὅλων...» (Τετ. Μεσοπ.).

 Με τά τόν Πο λυ έ λε ον· τοῦ Ἁ γίου· «Ὑπηρέτης 
τοῦ λόγου...» Δό ξα, Καί νῦν· τό ἐν τῇ γ΄ ᾨδή 
τοῦ Κανόνος τῆς Τετάρτης τῆς Μεσοπεντη
κοστῆς· «Ἑστηκώς ἐν τῷ μέσῳ...».

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
Τό Προ κεί με νον· «Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε...».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: «Ὁ μή εἰσερχόμενος διά τῆς θύρας...» (Ἰω. ι΄ 
1 – 9) (13ῃ Νοεμβρίου).

  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου...» Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...» «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Τόν Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ...».

Κανόνες: Τῆς Ἑορτῆς καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κά θι σμα τοῦ Ἁ γίου· «Θείοις δόγμασι τήν 

Ἐκκλησίαν...», Δό ξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς 
«Ἑστηκώς ἐν τῷ μέσῳ...» (Κάθισμα γ’ ᾨδῆς 
Τετάρτης Μεσοπεντηκοστῆς, ὡς ἀνωτέρω).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἁγίου. Τό Συναξά
ριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Θάλασσαν ἔπηξας...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ἀλλότριον τῶν μητέρων...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Ἁγίου· «Ὅτε Χριστόν ἐπέγνωκας...» καί 

τῆς Ἑορτῆς· «Ὁ τόν κρατῆρα ἔχων...».
Αἶνοι: Τά 4 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· «Πάτερ 

σοφέ Ἐπιφάνιε...».
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Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐπιλαμψάσης τῆς χάριτος...».
Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ 

Πάσχα...» (Αἶνοι Παρ. Δ΄ Ἑβδ.).
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἁγίου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα· «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε...».
Ἀπολυτίκια: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...», τοῦ Ἁγίου 

Ἐπιφανίου καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁ γί ου: «Τέ κνον Τι μό θε ε, δί ω κε δι και ο σύ

νην...» (Α΄ Τιμ.  στ΄ 11 – 16).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Ἁγίου: «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα...» (Ἰω. ι΄ 9– 

16).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» 
Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Ὁσίου 
Παυσικάκου Ἐπισκόπου Συνάδων.

14. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑ ΜΑ ΡΕΙ ΤΙ ΔΟΣ. Ἰσιδώρου μάρτυρος, Θεράποντος 
ἱερομάρτυρος. Ἦχος δ΄. Ἑωθινόν Ζ΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Κοντάκιον : «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
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Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα 4, τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 3 καί 
τῆς Σα μα ρεί τι δος ἐκ τοῦ Πεντηκοσταρίου 
Ἰδι ό με λα· «Ἐπί τήν πηγήν ἐπέστη...» 3.

Δόξα: Τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Πα ρά τό φρέ αρ τοῦ 
Ἰα κώβ...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον του δ΄ ἤ χου· «Ὁ δι ά σέ Θε ο
πά τωρ...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀπόστιχα: Τό Ἀ να στά σι μον στι χη ρόν· «Κύ ρι ε ἀ νελ θών 
ἐν τῷ Σταυ ρῷ...» καί τά στι χη ρά τοῦ Πά σχα 
«Πά σχα Ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα: Τοῦ Πεντηκοσταρίου· «Ὡς ὤφθης ἐπί γῆς...».
Καί νῦν: Μεσοπεντηκοστῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...» 

(ζήτει τοῦτο εἰς τά Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Σαμαρείτιδος).

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀνα στά σι μον· «Τό φαι δρόν τῆς ἀ να στά

σε ως...» Δό ξα, Καί νῦν· «Με σού σης τῆς ἑ ορ
τῆς...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀνα στάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών «Τρι ά δα Θε αρ χι κήν δο ξά
σω μεν...», Δόξα, Καί νῦν τό τῆς Λιτῆς τοῦ Πεντηκοσταρίου: «Ἀγαλλιάσθω 
σήμερον φαιδρῶς...». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί Ἀ πο
λυ τί κι ον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...». 

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...», Δόξα τό 

αὐτό, Καί νῦν· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...».
Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν ὡς ἐν τῷ 

Πεντηκοσταρίῳ.
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 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ζ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 

Κανόνες: Τοῦ Πάσχα καί τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. 

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· «Τῆς 
ἑορτῆς τῆς νομικῆς...» καί τά Καθίσματα τοῦ 
Πεντηκοσταρίου. 

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Πεντηκο 
σταρίου. Τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό 
ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου.

Κα τα βα σί αι: Τοῦ Πά σχα· «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...».
Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό νος τοῦ Πά σχα καί τῆς 

Θε ο τό κου μετά τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῇ 
Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Κα τα βα σί α: «Ὁ 
Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...».

Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Πά σχα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας ὡς θνη τός...», 
τῆς Σα μα ρεί τι δος· «Σα μά ρει αν κα τέ λα βες...» 
καί τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· «Μεσούσης παρα
γέγονας...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα 4 καί τά 4 στιχηρά τοῦ Πάσχα· 
«Πάσχα ἱερόν...» μετά τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα: Τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγή τῆς ζωαρχίας...».
Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα ...».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα. 
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια (μετά τήν Εἴσοδον): «Τό φαι δρόν τῆς Ἀ να στά σε ως...», 

«Με σού σης τῆς ἑ ορ τῆς...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 
καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
Τρισάγιον

Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος: «Διασπαρέντες 
οἱ Ἀπόστολοι...» (Πράξ. ια΄ 19 – 30).
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Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος: «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς 
εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας...» (Ἰω. δ΄ 5 – 42).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου, ἀγάλλου...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...»
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς ...»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ε΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Ε΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πα χω μί ου τοῦ Με γά λου, Ἀ χιλ λεί ου Λα ρί σης, Πα νη γυ ρί ου 
ὁ σί ου. 

16. ΤΡΙΤΗ. Θε ο δώ ρου τοῦ ἡγι α σμέ νου, Ἀ λε ξάν δρου Ἱ ε ρο σο λύ μων.

17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. 
Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας τῶν Ἀποστόλων. Θεοφάνους ἐπισκόπου Σόλων 
Κύπρου. 

Ψάλλονται ἅπαντα τά τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 
ἐξαιρουμένων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Ἀναγνωσμάτων, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ 
τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου, ἀντί τῶν ὁποίων ἀναγινώσκονται τά 
τῆς ἡμέρας (Τετάρτης Ε΄ Ἑβδομάδος Πράξεων καί Τετάρτης Ε΄ Ἑβδομάδος 
Ἰωάννου).

18. ΠΕΜΠΤΗ. Πέ τρου, Ἡρακλείου, Ἰουλίας, Χριστίνης μαρτύρων. 

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πα τρι κί ου ἐπισκόπου Πρού σης. Μνήμη τῶν 13 ὁσίων 
Μο να χῶν μαρτύρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Κα ντά ρας Κύπρου: 
Ἰωάννου, Κόνωνος, Ἱερεμίου, Μάρκου, Κυρίλλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, 
Μαξίμου, Θεογνώστου, Ἰωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου καί Γερμανοῦ, 
οἵτινες, κατόπιν πολλῶν βασανιστηρίων καί φυλακῆς πρός ἀπάρνησιν τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ἐδέχθησαν τόν ἐπί τῆς πυρᾶς θάνατον ὑπό τῶν Φράγκων 
λατινοδόξων ἐν Λευκωσία  τῇ 19ῃ Μαΐου 1231. 
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20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Θαλλελαίου 
μάρτυρος. Ἀνακομιδή λειψάνων Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας. (Σάβ βα τον Ε΄ Ἑ βδο μά δος Πρά
ξε ων καί Σάβ βα τον Ε΄ Ἑ βδο μά δος Ἰ ωάν νου).

21. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων 
Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων. Ἦχος πλ. α΄. Ἑωθινόν Η΄.

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
τῆς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας εἰς Κάτω Πύργον.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας : Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τό φαι δρόν τῆς ἀναστάσεως...».
Κοντάκιον: «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά 4 τά δύ ο Ἰ δι ό με λα τοῦ 

Τυ φλοῦ καί τῶν Ἁγίων· «Ὅπλον κραταιό
τατον...» εἰς 4.

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Πλου σί ων δω ρε ῶν...».
Καί νῦν: Τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε παράγων ἐν τῇ ὁδῷ...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀναγνώ
σματα τῶν Ἁγίων.

Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν· «Σέ τόν σαρ κω
θέντα...» καί τά στι χη ρά τοῦ Πά σχα· «Πά σχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα:    Τῶν Ἁγίων· «Σέλας φαεινότατον...». 
Καί νῦν:   Τοῦ Τυ φλοῦ· «Δι και ο σύ νης ἥ λιε νοητέ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
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Ἀπολυτίκια: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», Δόξα· τῶν Ἁγί
ων· «Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον...», Καί νῦν· 
«Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών καί ἡ Λιτή τῶν Ἁγίων. 
Δό ξα· τῶν Ἁγίων: «Ἡ Ἐκκλησία σήμερον...», Καί νῦν· τοῦ Τυφλοῦ «Ὅλον 
τόν βίον ὁ τυφλός...». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐστιν...», τό Τρι σά γι ον, τό 
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων καί Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 
Καθίσματα: Εἰς τήν α΄ καί β΄ στιχολογίαν τό ἀναστάσιμον, 

τῶν Ἁγίων καί τό ἀναστάσιμον Θεοτοκίον. 
Εἰς τήν γ΄ στιχολογίαν τῶν Ἁγίων μετά τοῦ 
Θεοτοκίου.

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Η΄) Εὐ αγ γε λί ου. 

Κα νό νες: Τοῦ Πά σχα καί τῶν Ἁγίων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἁγίων. Τό Κά θι σμα 

τῶν Ἁ γί ων· «Τάς αἰ σθή σεις ἐ κτεί νας πρός οὐ
ρα νόν...», Δό ξα, Καί νῦν· τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου 
«Ὁ τῶν ὅ λων Δε σπό της καί ποι η τής...». 

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Τυφλοῦ. Τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας  καί τό ὑπόμνημα τοῦ 
Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι:   «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ...».  
Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα καί τῆς 

Θεοτόκου μετά τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῇ 
Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Ἡ Καταβασία: 
«Σέ τήν ὑπέρ νοῦν καί λόγον...».

Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Πά σχα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας ὡς θνη τός...», 
τῶν Ἁγίων· «Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε...» καί 
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τοῦ Τυ φλοῦ· «Πα ρά γων ὁ Σω τήρ ἡμῶν...».
Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά 3, τῶν Ἁ γί ων· «Χαί ροις 

Κων στα ντῖ νε πάν σο φε...» 3 καί τά 4 στι χη ρά 
τοῦ Πά σχα «Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων 
αὐ τῶν.

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Ὁ τῶν ἀνάκτων Ἄναξ...».
Καί νῦν: Τοῦ Τυ φλοῦ: «Τίς λα λή σει τάς δυ να στεί ας 

σου Χρι στέ...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τοῦ Πά σχα. 
Εἰ σο δι κόν: Τοῦ Πά σχα.
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», «Τοῦ Σταυροῦ 

σου τόν τύπον…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό 
τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Εἰ καί ἐν τά φῳ...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἁγίων: «Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς...» (Πρ. 

κστ΄ 1, 12 – 20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς τοῦ Τυ φλοῦ «Πα ρά γων ὁ Ἰ η σοῦς...» 

(Ἰ ω. θ΄ 1 – 38).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α ... Φω τί ζου, φω τί ζου...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς ...»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Σημείωσις: Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψαλλομένων τῶν νεκρωσίμων 
εὐλογηταρίων καί τῶν Τροπαρίων «Μετά πνευμάτων δικαίων…», τελεῖται τό 
μνημόσυνον τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων καί τῶν 
ὑπό τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων καί τῶν ἐν λιμῷ καί δίψει τελειωθέντων Ποντίων 
πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, κατά τήν γενοκτονίαν τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΣΤ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί 
Εὐαγγέλια ΣΤ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.
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22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βασιλίσκου μάρτυρος, Μαρκέλλου καί Κόδρου μαρτύρων. 

23. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ. Μι χα ήλ ἐ πι σκό που 
Συ νά δων, Μα ρί ας τοῦ Κλω πᾶ Μυ ρο φό ρου.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. 
(β΄ διάταξις, πρό τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως). Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον 
τῆς ἡ μέ ρας (Τρί τῃ Στ΄ Ἑ βδ. Πρά ξε ων καί Τρί τῃ Στ΄ Ἑ βδ. Ἰωάν νου). Εἰς τό 
«Ἐ ξαι ρέ τως…» «Ἄξιόν ἐστιν…».

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Συ με ών τοῦ ἐν τῷ 
θαυ μα στῷ ὄ ρει. Κυ ρι α κοῦ ὁ σί ου, τοῦ πα ρά τήν Εὐ ρύ χου. 

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...».
Κοντάκιον: «Τῆς ψυχῆς τά ὄμματα...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 Με τά τό «Δό ξα τῇ ἁ γί ᾳ καί ὁ μο ου σίῳ...», τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» 
(δε κά κις), ἡ Με γά λη Συ να πτή καί ἡ ἐκ φώ νη σις «Ὅ τι πρέ πει σοι...», ὡς 
ἐν τῷ Ὄρ θρῳ τοῦ Πά σχα.
Ἑσπέρια: Τά 6 Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου «Τάς ἑ σπε ρι

νάς ἡ μῶν εὐ χάς...» (ζή τει καί τῇ Τρί τῃ τῆς Στ΄ 
Ἑ βδο μά δος ἑ σπέ ρας ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ).

Δόξα: «Τόν τῷ Πατρί συνάναρχον...».
Καί νῦν: «Τήν παγκόσμιον δόξαν...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Τό ἔλεός σου Κύριε…».
Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν «Τῷ πά θει σου Χρι

στέ...» καί τά 4 στι χη ρά τοῦ Πά σχα «Πάσχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» με τά τοῦ Χρι στός 
ἀ νέ στη...» (τρίς) καί εὐ θύς ἡ



224 ΜΑΪΟΣ 24-25

Ἀπόλυσις: Διαλογικῶς ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Ἀναγινώσκεται ἡ καλουμένη Θ΄ τοῦ Πάσχα.

ΟΡΘΡΟΣ

 Ὅ λη ἡ ἀ κο λου θί α τε λεῖ ται ἀ πα ραλ λά κτως ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν 
τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ τῇ Κυ ρι α κῇ τοῦ Πά σχα, κα τα λιμπα νο μέ νων τοῦ Ὑπο
μνή μα τος τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου καί ἀ να γι νω σκο μέ νου μό νον τοῦ Συ να ξα
ρί ου τῆς ἡ μέ ρας.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Ἀ πα ραλ λά κτως ὡς τῇ Κυ ρι α κῇ τοῦ Πά σχα, πλήν τοῦ Κα τη χη τι κοῦ 
Λό γου, τοῦ ἀ πο λυ τι κί ου τοῦ Ἁγ. Ἰ ωάν νου τοῦ Χρυ σο στό μου καί τῶν ἀ να
γνω σμά των.
Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀπόστολος: Τετάρτης Στ΄ Ἑβδομάδος τῶν Πράξεων (Πρ. 

ιη΄, 22 – 28).
Εὐαγγέλιον: Τετάρτης Στ΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου (Ἰω. ιβ΄ 36 

– 47).

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

25. ΠΕΜΠΤΗ. Η Α ΝΑ ΛΗ ΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ-
ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ. Ἡ Γ΄ Εὕ ρε σις τῆς Τι μί ας Κε φα λῆς τοῦ 
Προ δρό μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Κελεστίνου μάρτυρος

(Ἡ ἀκολουθία τοῦ Προδρόμου μετατίθεται αὔριον 26ῃ Μαΐου).

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

 Ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Θ΄ τοῦ Πά σχα, ὡς καί ἐν τῇ Δι α και νη σί μῳ ἑ βδο
μά δι.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...» εὐ θύς «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...» 
(τρίς) καί ὁ  Προ οι μι α κός.
Ἑσπέρια: Τά 5 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὁ Κύ ρι

ος ἀ νε λή φθη εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ, εἰς 6, δευ
τε ροῦ ντες τό πρῶ τον.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Τῶν κόλ πων τῶν πα τρι κῶν μή 
χω ρι σθείς...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου...»  καί τά Ἀ να
γνώ σμα τα.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα «Ἐ τέ χθης ὡς αὐ
τός ἠ θέ λη σας...» κτλ, με τά στί χων: Εἰς τό β΄ 
«Πάντα τά ἔθνη, κρο τή σα τε χεῖ ρας, ἀ λα λά
ξα τε τῷ Θε ῷ τῷ Σω τῆ ρι ἡ μῶν» καί εἰς τό γ΄ 
«Ἀ νέ βη ὁ Θε ός, ἐν ἀ λα λαγμῷ Κύ ρι ος ἐν φω νῇ 
σάλ πιγ γος».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς ἀ φ’ ἡ μῶν εἰς τούς 

οὐ ρα νούς καί ἐν δε ξι ᾷ κα θί σας τοῦ Θε οῦ καί 
Πα τρός, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός...».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τό· «Εὐ λο γη τός...» εὐ θύς Τρι σά γι ον, ὁ Ν΄ Ψαλ μός καί τά δι ά 
τήν Λι τήν τῆς ἑ ορ τῆς 6 Ἰ δι ό με λα. «Ἀ νελ θών εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ. με τά 
τοῦ· Δό ξα, Καί νῦν· «Κύ ρι ε, τό μυ στή ρι ον...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί
κι ον «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκιον: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό

ξῃ...» (τρίς).
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Καθίσματα: Τῆς ἑορτῆς ἐκ δευτέρου ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος».
Στίχος: «Πά ντα τά ἔ θνη, κρο τή σα τε χεῖ ρας, ἀ λα λά ξα

τε τῷ Θε ῷ τῷ Σω τῆ ρι ἡ μῶν».
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῆς ἑορτῆς τό Γ΄ Ἑωθινόν· «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς 

πρωΐ πρώτῃ Σαββάτου...» (Μάρκ. ις΄, 9 – 20).
 «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐλέησόν με ὁ 
Θεός...» καί τό Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον ἐν οὐ ρα
νοῖς...».

Κανόνες: Ἀμφότεροι τῆς ἑορτῆς. Ὁ α΄ μετά τῶν Εἱρμῶν, 
εἰς 6, καί ὁ β΄, εἰς 4, ἄνευ στίχων.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: «Ἐπιβάς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν...» (ἅπαξ).
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς ἑορτῆς. Συναξάριον 

τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Μηναίου καί τό Ὑπόμνημα 
τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων, ἡ α΄ με

τά τῶν εἱρ μῶν ἄ νευ Στί χου ἤ Προϋ μνί ου καί 
ἡ β΄ με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων· «Ἄγ γε λοι τήν 
ἄ νο δον...», Δό ξα, Καί νῦν, τό Θε ο το κί ον, καί ἡ 
κα τα βα σί α: «Χαί ροις ἄ νασ σα...».

Ἐξαποστειλάριον: «Τῶν Μα θη τῶν ὁ ρώ ντων Σε ἀ νε λή φθης...» 
(τρίς).

Αἶ νοι: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς «Ἀγ γε λι
κῶς οἱ ἐν κό σμῳ...» κτλ. εἰς 4.

Δό ξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Ἐ τέ χθης...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς.
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Ἀντίφωνον Α΄.
· Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρας,
ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως.
· Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός,     
Βασιλεύς μέγας ἐπί πᾶσαν τήν γῆν.    
· Ὑπέταξας λαούς ἡμῖν, καί ἔθνη ὑπό τούς
πόδας ἡμῶν.
· Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
· Μέγας Κύριος, καί αἰνετός σφόδρα.                    
· Ὁ Θεός ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.                  
· Ὅτι ἰδού οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς                        
συνήχθησαν.

 Δόξα, Καί νῦν: «Ὁ Μονογενής Υἱός...»

Ἀντίφωνον Γ΄. 
Ἦχος δ΄.

· Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τά ἔθνη.
· Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν,
καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.            
· Κλινῶ εἰς παραβολήν τό οὖς μου,            
ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τό πρόβλημά μου.

Εἰσοδικόν: «Ἀ νέ βη ὁ Θε ός ἐν ἀ λα λα γμῷ Κύ ρι ος ἐν φω νῇ 
σάλ πιγ γος. Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐν δό ξῃ 
ἀ να λη φθείς ἀ φ' ἡ μῶν εἰς τούς οὐ ρα νούς, ψάλ
λο ντάς Σοι, Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Κοντάκιον: «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας οἰ κο νο μί αν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῆς Ἑορτῆς: «Τόν μέν πρῶτον λόγον ἐποιη

σάμην...» (Πράξ. α΄, 1 – 12).

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ 
ἀναληφθείς ἀφ’ ἡμῶν 
εἰς τούς οὐρανούς...» 

«Ἀνελήφθης
ἐν δόξῃ...». 
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Εὐαγγέλιον: Τῆς Ἑορτῆς: «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς ἐκ νε κρῶν...» 
(Λουκ. κ δ΄, 36 – 53).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Σέ τήν ὑπέρ νοῦν...». 
Κοινωνικόν: «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα».
 «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Σημείωσις:  Ἀπό σήμερον  μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως:

Ἀπόλυσις: Ἡ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς ἑορτῆς.
Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...»
  Ἡ Τιμιωτέρα.
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν δόξῃ 

ἀναληφθείς...»
Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...»
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...»
Κοινωνικόν: Τῆς ἡμέρας. 
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»:  «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κάρ που καί Ἀλ φαί ου τῶν ἀ πο στό λων, Συ νε σί ου ἐ πι
σκό που Καρ πα σί ας.

Σημείωσις: Σήμερον ψάλλονται καί τά τῆς ἐκ τῆς μεταθέσεως τῆς ἑορτῆς 
τῆς Γ΄ εὑρέσεως τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προ δρό μου καί Βαπτιστοῦ 
Ἰωάννου.

(Τ.Μ.Ε. 25ης Μαΐου Περίπτ. Δ΄ § 5)

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας : Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια: Τῆς Ἑορτῆς «Ἀνελθών εἰς οὐρανούς...» 3 

(Πέμπτ. ΣΤ΄ Ἑβδ. ἑσπέρας) καί τά 3 στιχηρά 
Προσόμοια τοῦ Προδρόμου «Μάκαρ Ἰωάννη 
Πρόδρομε...».

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Θησαυρός ἐνθέων δωρε
ῶν...».

Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτός ἠθέλησας...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας.
Ἀπόστιχα: Τοῦ Προδρόμου· «Δεῦτε τήν τιμίαν κεφα

λήν...».
Δόξα:    Τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν...». 
Καί νῦν:   Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», Δόξα· «Ὡς θεῖον θη

σαύρισμα...», Καί νῦν· «Ἀνελήφθης ἐν δό
ξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Τρισάγιον, ὁ Ν΄ Ψαλ μός, τό Τρι σά γι ον, τό Ἀπολυτίκιον «Ἀνελήφθης 
ἐν δόξῃ...» καί Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 
Καθίσματα: Τοῦ Προδρόμου καί ἀντί Θεοτοκίων τῆς 

ἑορτῆς.  
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Προδρόμου «Ἐξῆλθεν ὁ λόγος...» (Λουκ. 

ζ΄ 17 – 30) (ζήτει τῇ 24ῃ Φεβρ.).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου...», 



230 ΜΑΪΟΣ 26

Καί νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...», «Ἐλέησόν με 
ὁ Θεός ... Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν...» (ζήτει εἰς 
τό Δόξα τῶν Ἀποστίχων).

Κα νό νες: Τῆς ἑορτῆς καί τοῦ Προδρόμου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Προδρόμου «Ἐπεφάνη 

σήμερον...» καί τῆς Ἑορτῆς «Ἐπιβάς ἐν 
νεφέλαις...». 

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Προδρόμου καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας  (26ης Μαΐου).

Καταβασίαι:   «Θείῳ καλυφθείς...».  
Τιμιωτέρα: Καί ἡ Καταβασία: «Χαίροις ἄνασσα...».
Ἐξαποστειλάρια: Τῆς Ἑορτῆς «Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε...», 

τοῦ Προδρόμου «Ἐν τῇ εὑρέσει Πρόδρομε...» 
καί τῆς ἑορτῆς «Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε...».

Αἶνοι: Τοῦ Προδρόμου «Χαί ροις ἡ ἱερά κεφαλή...» 
εἰς 4.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου: «Τήν πανσεβάσμιον κάραν...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς «Κύριε ἀναλαμβανομένου...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑορτῆς. 
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφ

θείς...».
Ἀ πο λυ τί κι α (μετά τήν Εἴσοδον): «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Ὡς θεῖον 

θησαύρισμα…»καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Προδρόμου «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκό

τους...» (Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15) (ζήτει τῇ ΙΕ΄ 
Κυριακῇ Ἐπιστολῶν).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Προδρόμου: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀκούσας 
ὁ Ἰωάννης...» (Ματθ. ια΄ 2 – 15) (ζήτει τῇ 24ῃ 
Φεβρ.).

Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
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Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς ...»: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...». 

27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἑλ λα δί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, 
Σεργίου μάρτυρος καί Ἰ ωάν νου ὁ σί ου τοῦ Ῥώσ σου.

28. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν Ἁ γί ων 318 Θε ο φό ρων Πα τέ ρων τῆς ἐν Νι καί ᾳ Α΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου. Εὐ τυ χοῦς Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐ πι σκό που Με λι τι νῆς, 
Ἑ λι κω νί δος μάρ τυ ρος. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθινόν Ι΄.
  

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».
Ἀπόλυσις:  (μικρά)· «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Στι χη ρά Ἀ να στά σι μα· «Νί κην ἔ χων Χρι στέ...» 

κτλ.: 3, Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς Ἀ να λή ψε ως· «Ὁ 
Κύ ρι ος ἀ νε λή φθη εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ. 3, Στι
χη ρά Προ σό μοι α τῶν Πα τέ ρων «Ἐκ γαστρός 
ἐ τέ χθης πρό ἑ ω σφό ρου...» 4.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τάς μυστικάς 
σήμερον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. β΄ ἤχου· «Τίς μή 
μακαρίσει σε...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ
σμα τα.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τήν ἐτήσιον 

μνήμην...».
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Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἑ ορ τῆς· «Κύ ρι ε, τό μυ στή
ριον...».

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγ γε λι καί δυ νά μεις...» Δό

ξα, τῶν Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...», 
Καί νῦν, τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν καί ἐν δό ξῃ ἀ να
ληφθείς ἀ φ’ ἡ μῶν εἰς τούς οὐ ρα νούς καί ἐν 
δε ξιᾷ κα θί σας τοῦ Θε οῦ καί Πα τρός Χρι στός 
ὁ ἀ λη θι νός Θε ός...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών· «Τρεῖς ὑ πο στά σεις 
ὑμνοῦ μεν...», τά δι ά τήν Λι τήν Δό ξα τῶν Πα τέ ρων· «Ἀ πο στο λι κῶν πα ρα
δό σε ων...». Καί νῦν τῆς ἑ ορ τῆς· «Κύ ρι ε, τῆς οἰ κο νο μί ας πλη ρώ σας...». Τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῶν Πα τέ ρων 
«Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θεός Κύριος...», τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα μετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ β΄ ἤ χου καί 

ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ι΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος, τῆς Ἀναλήψεως καί τῶν 

Πατέρων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον· «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας...» 

καί τά κα θί σμα τα τῶν Πα τέ ρων καί τῆς Ἀ να
λή ψε ως: «Φω στῆ ρες ὑ πέρ λα μπροι...». Δό ξα· 
«Τῶν Νι κα έων ἡ λαμπρά πό λις...» Καί νῦν· 
«Ὁ ἀ νελ θών εἰς οὐ ρα νούς με τά δό ξης...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Πα τέ ρων. Συ να ξά
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη
κο στα ρί ου.
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Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ καταβασία· «Χαίροις ἄνασσα...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τι βε ρι ά δος θά λασ σα...», 

τῶν Πα τέ ρων: «Πα τέ ρων θεί ων σή με ρον...» 
καί τῆς Ἀ να λή ψε ως· «Τῶν μα θη τῶν ὁρώντων 
Σε ἀ νε λή φθης...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τά τρί α στι χη ρά Προ σό μοι α 
τῶν Πα τέ ρων· «Ὅ λην συγκρο τή σαντες...» εἰς 4.

Δόξα: Τῶν Πα τέ ρων: «Τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων ὁ χο
ρός...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἀναστάς...».
Ἀπολυτίκια: «Ἀγ γε λι καί δυ νά μεις...», «Ἀ νε λήφθης ἐν 

δό ξῃ...», «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...», τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Ζ΄ Πράξεων: «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος 

παραπλεῦσαι...» (Πρ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Ζ΄ Ἰ ωάν νου: «Ἐ πά ρας ὁ Ἰ η σοῦς 

τούς ὀ φθαλ μούς...» (Ἰ ω. ιζ΄ 1 – 13).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Σήμερον τελεῖται τό μνημόσυνον «τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως 
ἡμῶν Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τῶν σύν αὐτῷ ἀγωνισθέντων 
καί πεσόντων καί τῶν ὑπό τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων πατέρων καί 
ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως».
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 Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ζ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Ζ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θε ο δο σί ας Ὁ σι ο μάρ τυ ρος. 

30. ΤΡΙΤΗ. Ἰ σα α κί ου ὁ σί ου, ἡ γου μέ νου Μο νῆς Δαλ μά των.

31. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἑρ μεί ου μάρ τυ ρος. 


