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Ἔ χων ἡ μέ ρας 31

1. KYΡΙΑΚΗ. Η ΚΑ ΤΑ ΣΑΡ ΚΑ ΠΕ ΡΙ ΤΟ ΜΗ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ Η ΜΩΝ 
Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ καί μνή μη τοῦ ἐν Ἁ γί οις Πα τρός ἡ μῶν Βα σι λε ί ου 
τοῦ Με γά λου, Ἀρ χι ε πι σκό που Και σα ρε ί ας τῆς Καπ πα δο κί ας. Ἦχος γ΄. 
Ἑωθινόν ΣΤ΄.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

Τῷ Σαββάτῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἡ γέν νη σίς σου Χρι στέ…».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρο ύ σι ον…».
Ἀ πό λυ σις (μι κρά): «Ὁ ἐν σπη λα ί ῳ γεν νη θε ίς…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον

Ἑ σπέ ρι α: Ἀναστάσιμα τοῦ γ΄ ἤχου 4, τά 2 ἰδιόμελα τῆς 
ἑορτῆς «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…» εἰς 3, 
δευτεροῦντες τό α΄, καί τά 3 Προσόμοια τοῦ 
Ἁγίου.

Δόξα: Τοῦ Ἁ γί ου· «Σο φί ας ἐ ρα στής…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου· «Πῶς μή θαυμά

σωμεν…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον τῆς ἡμέ

ρας«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀνα
γνώσματα.
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Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα:  Τοῦ Ἁγίου· «Ὁ τήν χάριν τῶν θαυμάτων…».
Καί νῦν:  Τῆς ἑορτῆς· «Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος…».
  «Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀ πο λυ τί κι α:  Τό Ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνι 

α...», Δόξα τοῦ Ἁγίου· «Εἰς πᾶσαν τήν 
γῆν…», Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς: «Μορφήν 
ἀναλλοιώτως…».

Ἀ πό λυ σις:  «Ὁ ἐν τῇ ὀ γδό ῃ ἡ μέ ρᾳ σαρ κί πε ρι τμη θῆ ναι 
κα τα δε ξά με νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν καί 
ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν, Χρι στός... ».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ ψαλμόν ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ γ΄ ἤχου καί ἡ Λιτή 

τοῦ Ἁγίου. Δόξα, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς· «Οὐκ ἐπῃσχύνθη…». Τά Τριαδικά 
«Ἄξιόν ἐστιν…». Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον «Μορφήν ἀναλλοιώτως…» 
καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

ΟΡΘΡΟΣ
                                   Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Εἰς τήν α΄ καί β΄ Στιχολογίαν: Ἀναστάσιμον 

1, τοῦ Ἁγίου 1 καί τῆς ἑορτῆς 1. Μετά τόν 
Πολυέλεον τά τοῦ Μηναίου ὡς ἔχουσι.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ γ΄ ἤ χου 
καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (ΣΤ΄) Εὐαγγελίου1*.

* Ση μεί ω σις: Δι ά τοῦ ὅ ρου «ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ Εὐ αγ γε λί ου», ἐν ταῖς ἐ κτός τοῦ Τρι
ῳ δί ου Κυ ρι α καῖς ἐν νο οῦ μεν τήν ἀ κό λου θον δι ά τα ξιν: Με τά τό Προ κεί με νον τῶν ἀ να βαθμῶν 
ὁ δι ά κο νος ἐκ φω νεῖ· «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν», ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὅ τι ἅ γι ος εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν καί ἐν 
ἁ γί οις ἐ πα να παύ ῃ... », ὁ Χο ρός τό· «Πᾶ σα πνο ή αἰ νε σά τω τόν Κύ ρι ον» (τρίς). Ὁ Δι ά κο νος 
«Καί ὑ πέρ τοῦ κα τα ξι ω θῆ ναι ἡ μᾶς... Σο φί α ὀρ θοί· ἀ κού σω μεν...» Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εἰ ρή νη πᾶ σι... 
Ἐκ τοῦ κα τά... Εὐ αγ γε λί ου τό ἀ νά γνω σμα», ὁ Δι ά κο νος· «Πρό σχω μεν». Ὁ Ἱ ε ρεύς ἀ να γι νώ
σκει ἀπό τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης τό Ἑ ω θι νόν Ε ὐαγ γέ λι ον. Με τά τό· «Δό ξα σοι Κύ ρι ε, δό ξα σοι», 
τό· «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ θε α σά με νοι...» και ψάλ λε ται ἐ ναλ λάξ κα τά στί χον ὑ πό τῶν χο ρῶν 
ὁ Ν΄ Ψαλ μός. Ψαλ λο μέ νου τού του, ὁ Ἱ ε ρεύς φέ ρει τό Εὐ αγ γέ λι ον εἰς τό μέ σον τοῦ Να οῦ καί 
προ σφέ ρει τοῦ το πρός προ σκύ νη σιν εἰς τούς πι στούς. Με τά τό πέ ρας τοῦ Ν΄ Ψαλ μοῦ, ὁ δε ξι ός 
Χο ρός Δό ξα· «Ταῖς τῶν 'Α πο στό λων... », ὁ ἀ ρι στε ρός Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...» Ὁ δε ξι
ός «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός... Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» Ὁ Δι ά κο νος «Σῶ σον ὁ Θε ός τόν λα όν σου...» 
καί ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ἐ λέ ει καί οἰ κτιρ μοῖς...».
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Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος:, ὁ τῆς ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε λα
οί» καί τοῦ Ἁ γί ου· «Σοῦ τήν φω νήν» ἀνά 4 
τροπάρια.

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί Οἶκος. Εἶτα 
τά Κα θί σμα τα τοῦ Μηναίου· «Ἐ ξα νο ί ξας τό 
στό μα…», Δό ξα· «Πᾶ σαν ἤρ δευ σας…», Καί 
νῦν· «Ὁ τῶν ὅ λων Κύ ρι ος…». 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Ἁγίου καί τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: (Δι πλαῖ)· «Βυ θοῦ ἀ νε κά λυ ψε πυ θμέ να…» καί 
«Στε ί βει θα λάσ σης…».

Ση με ί ω σις :
Αἱ δι πλαῖ Κα τα βα σί αι ψάλ λο νται κα τά τόν ἀ κό λου θον τρό πον:
ᾨ δή α΄ πε ζή δε ξι ός χο ρός ἰ αμ βι κή ἀ ρι στε ρός χο ρός
ᾨ δή γ΄ πε ζή δε ξι ός ἰ αμ βι κή ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
ᾨ δή δ΄ πε ζή ἀ ρι στε ρός ἰ αμ βι κή δε ξι ός, τέ λος ἀ ρι στε ρός
ᾨ δή ε΄ πε ζή δε ξι ός ἰ αμ βι κή ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
ᾨ δή στ΄ πε ζή ἀ ρι στε ρός ἰ αμ βι κή δε ξι ός, τέ λος ἀ ρι στε ρός
ᾨ δή ζ΄ πε ζή δε ξι ός ἰ αμ βι κή ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
ᾨ δή η πε ζή ἀ ρι στε ρός ἰ αμ βι κή δε ξι ός καί
ᾨ δή θ΄ πε ζή δε ξι ός ἰ αμ βι κή ἀ ρι στε ρός

Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας:  Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων, με τά 
τῶν Με γα λυ να ρί ων ὡς  ἑ ξῆς:

Α΄ τῆς Ἑ ορ τῆς
1. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των. 
  «Ἡ τόν πρό ἡ λί ου φω στῆ ρα…».
2. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν κα τά τόν Νό μον, σαρ κί πε ρι τμη θέ ντα.
  «Ἡ τόν πρό ἡ λί ου φω στῆ ρα…».
3. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐν τῇ ὀ γδό ῃ πε ρι το μήν λα βό ντα.
  «Ὑ περ βάς το ύς ὅ ρους Χρι στός…».
4. Σή με ρον ὁ Δε σπό της, σαρ κί πε ρι ε τμή θη καί Ἰ η σοῦς ἐ κλή θη.
  «Δεῦ τε τοῦ Δε σπό του τά ἔν δο ξα…».

Β΄ τοῦ Ἁ γί ου
5. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐν Ἱ ε ράρ χαις Βα σί λει ον τόν Μέ γαν.
  «Τοῦ ἀρ χι πο ί με νος ὡς πρό βα τον…».
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6. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐκ Και σα ρε ί ας Βα σί λει ον τόν Μέ γαν.
  «Τό τῆς Ἐκ κλη σί ας πα νί ε ρον…».
7. Δό ξα. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τῆς τρι συ πο στά του καί ἀ δι αι ρέ του
   θε ό τη τος τό κρά τος
  «Τῆς τῶν Ἀ πο στό λων κα θέ δρας…».
8. Καί νῦν. Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα τά ρας.
  «Ὁ τά ὑ πε ρῷ α ἐν ὕ δα σι…».
 Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των.
  «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα…» (Κα τα βα σί α).
 Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα τά ρας.
  «Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν…» (Κα τα βα σί α).

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω
πος…», τό τοῦ Ἁ γί ου· «Φι λο σο φί ας ἔ ρω τι…» 
καί τό τῆς ἑ ορ τῆς: «Τήν σάρ κα πε ρι τέ μνε
ται…».

 (Ἐν ταῖς Κυριακαῖς τῶν Ἐξαποστειλαρίων προηγεῖται ὁ στίχος· 
«Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν» (δίς) καί τό: «Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν 
ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι»).
Αἶ νοι: Ἀναστάσιμα 4 καί τοῦ Μηναίου «Φέρει 

περιτομήν ἐν σαρκί...» 4. Εἰς τά δύο τελευταῖα 
μετά τῶν στίχων εἰς μέν τό α΄ «Τό στόμα 
μου λαλήσει σοφίαν...», εἰς δέ τό β΄ «Στόμα 
δικαίου μελετήσει σοφίαν...».

Δόξα: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐ ξε χύ θη ἡ χά ρις…».
Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Συ γκα τα βα ί νων ὁ Σω τήρ…».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τε λεῖ ται ἡ Θε ί α Λει τουρ γί α τοῦ Με γά λου Βα σι λε ί ου.

Ἀ ντί φω να:   Τῆς ἑ ορ τῆς ὡς ἑ ξῆς:
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Ἀ ντί φω νον Α΄

· Ἀ λα λά ξα τε τῷ Κυ ρί ῳ πᾶ σα ἡ γῆ.  
· Ψάλατε δή τῷ ὀ νό μα τι αὐ τοῦ.  
· Δι η γή σα σθε πά ντα τά θαυ μά σι α αὐ τοῦ.   
· Εἴ πα τε τῷ Θε ῷ ὡς φο βε ρά τά ἔρ γα σου.
· Δόξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄

· Εὐ φραι νέ σθω σαν οἱ οὐ ρα νοί καί
 ἀ γαλ λι ά σθω ἡ γῆ. 
· ᾌ σα τε τῷ Κυ ρί ῳ, ψά λα τε
 τῷ ὀ νό μα τι αὐ τοῦ.   
· Ἐκ Σι ών ἡ εὐ πρέ πει α τῆς        
  ὡ ραι ό τη τος αὐ τοῦ.             
· Ὁ Θε ός ἡ μῶν ἐν τῷ οὐ ρα νῷ καί
 ἐν τῇ γῇ, πά ντα ὅ σα ἠ θέ λη σεν ἐ πο ί η σε.

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής…» 

Ἀ ντί φω νον Γ΄

·Τά ἐ λέ η σου, Κύριε, εἰς τόν
  αἰ ῶ να ᾄ σο μαι.
·Ἀ παγ γε λῶ τήν ἀ λή θει άν σου 
  ἐν τῷ στό μα τί μου.                                       
·Ἠ γά πη σας δι και ο σύ νην καί
  ἐ μί ση σας ἀ νο μί αν.  

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀναστάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Μορ φήν 

ἀ ναλ λοι ώ τως…», «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν…»τοῦ 
Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον:  «Ὁ τῶν ὅ λων Κύ ρι ος…» (Ζή τει εἰς τά κα θίσμα
τα με τά τήν γ΄  ᾠ δήν τῶν Κα νό νων). 

Τρι σά γι ον.  
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἡ μέ ρας· «Βλέ πε τε μή τις ὑ μᾶς ἔ σται 

ὁ συ λα γω γῶν...» (Κολ. β΄ 8  12).

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ σαρκί περιτμηθείς, 
ψάλλοντάς Σοι· 
Ἀλληλούϊα».

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Μορφήν 
ἀναλλοιώτως 
ἀνθρωπίνην...».
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Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἡ μέ ρας· «Ὑ πέ στρε ψαν οἱ ποι μέ νες…» 
(Λουκ. β΄ 20 – 21, 40 – 52).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»:  «Ἐ πί σοί χα ί ρει…».
Εἰς τά Δίπτυχα: (Με τά τό· «…Καί πά ντων καί πα σῶν»), 

Tό Με γα λυ νά ρι ον:

Ἦ χος β΄
Τόν οὐ ρα νο φά ντο ρα τοῦ Χρι στοῦ, μύ στην τοῦ Δε σπό του, τόν φω στῆ ρα 
τόν φα ει νόν, τόν ἐκ Και σα ρε ί ας καί Καπ πα δό κων χώ ρας, Βα σί λει ον τόν 

Μέ γαν, πά ντες τι μή σω μεν.

Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε…».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς»: «Μορ φήν ἀ ναλ λοι ώ τως…».
Ὀ πι σθάμ βω νος εὐ χή: «Ὁ θυ σί αν αἰ νέ σε ως…».
Ἀ πό λυ σις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

Τυ πι κή Δι ά τα ξις Δο ξο λο γί ας ἐ πί τῇ πρώ τῃ τοῦ ἔ τους

Ὁ Δι ά κο νος: «Εὐ λό γη σον Δέσποτα».
Ὁ Ἀρ χι ε ρε ύς: «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός ἡ μῶν πά ντο τε…».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Μορ φήν ἀ ναλ λοι ώ τως…».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν…».
Ὁ Α΄ Χο ρός: Τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς Ἰν δί κτου: 

Ἦ χος β΄
«Ὁ πά σης Δη μι ουρ γός τῆς Κτί σε ως, ὁ και ρο ύς καί χρό νους ἐν τῇ ἰ δί ᾳ 
ἐ ξου σί ᾳ θέ με νος, εὐ λό γη σον τόν στέ φα νον τοῦ ἐ νι αυ τοῦ τῆς χρη στό τη τός 
σου, Κύ ρι ε, φυ λάτ των ἐν εἰ ρή νῃ το ύς Βα σι λεῖς, καί τήν Πό λιν σου, πρε
σβε ί αις τῆς Θε ο τό κου· καί σῶ σον ἡ μᾶς».
 
Ὁ Β΄ Χο ρός: Τό Κο ντά κι ον τῆς Ἰν δί κτου:

Ἦ χος δ΄. Ὁ ὑ ψω θε ίς.
«Ὁ τῶν αἰ ώ νων ποι η τής καί δε σπό της, Θε έ τῶν ὅ λων, ὑ πε ρο ύ σι ε ὄ ντως, 
τήν ἐ νι α ύ σι ον εὐ λό γη σον πε ρί ο δον, σώ ζων τῷ ἐ λέ ει σου τῷ ἀπεί ρῳ οἰ
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κτίρ μον, πά ντας το ύς λα τρε ύ ο ντάς σοι τῷ μό νῳ Δε σπό τῃ καί ἐκ βο ῶ ντας 
φό βῳ, Λυ τρω τά, εὔ φο ρον πᾶ σι τό ἔ τος χο ρή γη σον».

Οἱ Χο ροί:   Τήν Δο ξο λο γί αν.
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, ὁ Θε ός, κα τά τό μέ γα ἔ λε ός 

σου, δε ό με θά σου, ἐ πά κου σον καί ἐ λέ η σον».
Ὁ Α΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ σε βῶν καί ὀρ θο

δό ξων χρι στι α νῶν».
Ὁ Β΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα τρός καί Ἀρ χι ε

πι σκό που ἡ μῶν ... καί πά σης τῆς ἐν Χρι στῷ 
ἡ μῶν ἀ δελ φό τη τος.

Ὁ Α΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ κα τά ξη ράν, θά λασ

σαν καί ἀ έ ρα φι λο χρί στου ἡ μῶν στρα τοῦ καί 
σύ μπα ντος τοῦ εὐ λο γη μέ νου ἡ μῶν γέ νους.

Ὁ Β΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ εὐ κρα σί ας ἀ έ ρων, εὐ φο

ρί ας τῶν καρ πῶν τῆς γῆς καί και ρῶν εἰ ρη νι
κῶν καί ὑ πέρ τοῦ εὐ λο γη θῆ ναι τόν νέ ον ἐ νι
αυ τόν τῆς χρη στό τη τος Κυ ρί ου».

Ὁ Α΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ δι α φυ λα χθῆ ναι τήν 

ἁ γί αν ἐκ κλη σί αν, τήν πό λιν καί νῆ σον τα ύ την...».
Ὁ Β΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (τρίς).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ εἰ σα κοῦ σαι Κύ ρι ον 

τόν Θε όν φω νῆς τῆς δε ή σε ως ἡ μῶν τῶν ἁ μαρ
τω λῶν καί ἐ λε ῆ σαι ἡ μᾶς».

Ὁ Ἀρ χι ε ρε ύς: «Ἐ πά κου σον ἡ μῶν, ὁ Θε ός, ὁ Σω τήρ ἡ μῶν...».
Ὁ Δι ά κο νος:   «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν».
Ὁ Ἀρ χι ε ρε ύς:  Τήν εὐ χήν:

Κύ ρι ε ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ και ρο ύς καί χρό νους ἐν τῇ ἰ δί ᾳ ἐ ξου σί ᾳ θέ-
με νος, ὁ ἄ ναρ χος καί ἀ τε λε ύ τη τος καὶ ἐ πέ κει να πα ντός χρό νου 



40 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1-2

νο ο ύ με νός τε καί ὑ πάρ χων, ὁ πά σης ἐ κτός με τα βο λῆς τε τῶν ὄ ντων 
καί ἀλ λοι ώ σε ως, ὁ τόν πά ντα χρό νον τόν τε γε γο νό τα τόν τε ὄ ντα 
καί τόν ἐ σό με νον πλη ρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀ φά τῳ σου μα κρο θυ μί ᾳ κα τα ξι ώ-
σας ἡ μᾶς εἰς νέ ον ἐ νι αυ τόν εἰ σελ θεῖν· αὐ τός, πα νά γα θε Δέ σπο τα, τήν 
εἴ σο δον τα ύ την τῇ θε ί ᾳ σου χά ρι τι εὐ λό γη σον· ὄμ βρους εἰ ρη νι κο ύς 
πρός καρ πο φο ρί αν τῇ γῇ δώ ρη σαι· το ύς ἀ έ ρας ὑ γι ει νο ύς καί εὐ κρά-
τους ἀν θρώ ποις τε καί κτή νε σι κα τα σκε ύ α σον· δός ἡ μῖν ἐν εἰ ρή νῃ καί 
ὁ μο νο ί ᾳ βε βα ί ᾳ τόν κύ κλον αὐ τοῦ δι ελ θεῖν, τῷ στε φά νῳ τῆς δό ξης 
τῶν ἀ ρε τῶν κο σμου μέ νους, τῷ φω τί τῶν ἐ ντο λῶν σου εὐ σχη μό νως 
ὡς ἐν ἡ μέ ρᾳ κα λῶς ὁ δε ύ ο ντας. Τήν ἁ γί αν ἡ μῶν Ἐκ κλη σί αν κα λῶς 
δι α φύ λα ξον· τό εὐ σε βές ἡ μῶν Ἔ θνος τῇ δυ νά μει σου κρα τα ί ω σον· 
το ύς Ἄρ χο ντας ἡ μῶν καί τόν Στρα τόν τῇ κρα ται ᾷ σου χει ρὶ στε ρέ ω-
σον καί κρά τυ νον. Τήν νε ό τη τα παι δα γώ γη σον, τό γῆ ρας πε ρι κρά τη-
σον, το ύς ἐ σκορ πι σμέ νους ἐ πι συ νά γα γε, το ύς πε πλα νη μέ νους ἐ πα νά-
γα γε καὶ σύ να ψον τῇ ἁ γί ᾳ σου Ἐκ κλη σί ᾳ.

Ἱ λέ ῳ ὄμ μα τι ἐ πί βλε ψον καί ἐ πί τήν κά κω σιν τῆς ἰ δι αι τέ ρας ἡ μῶν 
πα τρί δος Κύ πρου. Σύ ντμη σον τόν χρό νον τῆς δο κι μα σί ας ἡ μῶν. Ἀ πο-
δί ω ξον ἀ πό τῆς γῆς τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν τόν ἀλ λό θρη σκον εἰ σβο λέ α. 
Το ύς αἰ χμα λώ τους ἐ λευ θέ ρω σον· το ύς ἀ γνο ου μέ νους ἐ πα νά γα γε καί 
σύ να ψον τοῖς οἰ κε ί οις αὐ τῶν. Ἐλ θέ τω δή ἐ φ’ ἡ μᾶς ἡ βα σι λε ί α σου, 
βα σι λε ί α πά ντων τῶν αἰ ώ νων, βα σι λε ί α χρη στό τη τος, δι και ο σύ νης, 
καί εἰ ρή νης, καί ἀ ξί ω σον ἡ μᾶς ἐν ἑ νί στό μα τι καί μι ᾷ καρ δί ᾳ ὑμνεῖν 
σε καί δο ξά ζειν τόν ἐν Τρι ά δι ἄ ναρ χον Θε όν καί αἰ ώ νι ον εἰς τούς 
αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.

Εἶ τα ἡ Ἀ πό λυ σις:   «Ὁ ἐν τῇ ὀ γδό ῃ ἡ μέ ρᾳ…καί ἀναστάς...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ὡς ἀναγράφονται 
ἐν τῷ παρόντι καθ’ ἑκάστην.

2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Προ ε όρ τι α τῶν Φώ των. Σιλ βέ στρου Πά πα Ρώ μης, 
Θε α γέ νους Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Σε ρα φε ίμ τοῦ Σά ρωφ ὁ σί ου.
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Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Μετά τό· «Νῦν 
ἀ πο λύ εις…» συνάπτονται οἱ διά τό Ἀπόδειπνον δύο Κανόνες μετά τῶν 
Εἱρμῶν αὐτῶν. Τό αὐτό γίνεται μέχρι καί τῆς 5ης Ἰανουαρίου. 

Ἀ πο λυ τί κι ον·  Προεόρτιον· «Ἑ τοι μά ζου Ζα βου λών…».
Ἀπόστολος:  Τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου (Ἑβρ. ε΄ 4 – 10). 
Εὐαγγέλιον:  Ἰωάν. γ΄ 1 – 15 (Ζήτει τῇ Πέμπτῃ
 τῆς Διακαινησίμου).

3. ΤΡΙΤΗ. Προ ε όρ τι α τῶν Φώ των. Μα λα χί ου Προ φή του, Γορ δί ου μάρ
τυ ρος. 

Ἀπόστολος:  Κυριακή ΚΗ΄ Ἐπιστολῶν. 
Εὐαγγέλιον: Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου.

4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύναξις τῶν Ἁ γί ων Ο΄ (70) Ἀ πο στό λων, Χρυ σάν θου 
μάρ τυ ρος. 

Ἀπόστολος: Τῶν Ο΄ Ἀποστόλων (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16) (ζήτει 
τῇ Ι΄ Κυριακῇ Ἐπιστολῶν). 

Εὐαγγέλιον: Τῶν Ο΄ Ἀποστόλων (Ἰωάν. α΄ 18 – 28 (ζήτει τῇ 
Δευτέρᾳ τῆς Διακαινησίμου).

5. ΠΕΜΠΤΗ. Προ ε όρ τι α τῶν Φώ των. Θε ο πέμπτου καί Θε ω νᾶ τῶν μαρ
τύ ρων. Συ γκλη τι κῆς Ὁ σί ας. 

Ἀπόλυτος Νηστεία

Τῷ πρωΐ: Με τά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρ θρου ἀ να γι νώ σκονται αἱ Με γά
λαι Ὧ ραι τῶν Θε ο φα νεί ων, ὡς ἐ ξῆς:

Ὥ ρα Α ́. Ὁ Ἱ ε ρε ύς· «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός… Δό ξα Σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν, δό ξα 
Σοι. Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε…» Ὁ Ἀ να γνώ στης· Τρι σά γι ον. «Ὅ τι σοῦ ἐ στιν». 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» ι β΄, Δό ξα, Καί νῦν, «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν» καί εὐ θύς 
το ύς ψαλ μο ύς τῆς Α΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· «Δό ξα, Καί νῦν…», «Ἀλ λη λο ύ ϊ α» γ΄, 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» γ΄, Δό ξα· «Ἀπεστρέφετό ποτε …», Καί νῦν· «Τί σε κα
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λέ σω μεν ὦ Κε χα ρι τω μέ νη…» καί οἱ χο ροί ψάλ λου σι τά ἰ δι ό με λα (ἄρ χε ται 
ὁ Α΄ Χο ρός). Με τά τό Δο ξα στι κόν ἡ Προ φη τε ί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ
λι ον, «Τά δι α βή μα τά μου…» Τρι σά γι ον, Κο ντά κι ον· «Ἐν τοῖς ῥε ί θροις…» 
«Κύ ρι ε Ἐ λέ η σον…» (μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…», «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι 
ἡ μᾶς…» καί ἡ Εὐ χή· «Χρι στέ τό φῶς τό ἀ λη θι νόν…» Ἀ κο λο ύ θως ἐ πι συ
νά πτε ται ἡ

Ὥ ρα Γ΄. Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν…», το ύς 3 ψαλ μο ύς 
τῆς Γ΄ Ὥ ρας, Δό ξα· «Ἀπεστρέφετό ποτε …», Καί νῦν· «Θε ο τό κε σύ εἶ ἡ 
ἄ μπε λος…». Οἱ Χο ροί· τά Ἰ δι ό με λα (ἄρ χε ται ὁ Β΄ Χο ρός). Ἡ Προ φη τε ί α, 
ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κλπ. ὡς ἀ νω τέ ρω καί ὡς ἐν τῷ Μη να ί ῳ. 
Ψαλ λο μέ νων τῶν Ἰ δι ο μέ λων ὁ Δι ά κο νος (ἤ ἐν ἐλλείψει το ύ του ὁ Ἱ ε ρε ύς) 
θυ μι ᾷ τόν λα όν δι ά κα τσί ου. Τό αὐ τό πράτ τει καί κα τά τάς ἑ πο μέ νας ΣΤ΄ 
καί Θ΄ Ὥ ρας. Με τά τήν Εὐ χήν· «Δέ σπο τα Θεέ…» ἡ

Ὥ ρα Στ΄. Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν…» Οἱ τρεῖς ψαλ μοί 
τῆς Στ΄ Ὥ ρας, Δό ξα: «Ἀπεστρέφετό ποτε …», Καί νῦν· «Ὅ τι οὐκ ἔ χο μεν 
παρ ρη σί αν…», Οἱ Χο ροί τά Ἰ δι ό με λα (ἄρ χε ται ὁ Α΄ Χο ρός), ἡ Προ φη τε ί α, 
ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κλπ. Με τά τήν Εὐ χήν· «Θε έ καί Κύ ρι ε τῶν 
Δυ νά με ων…» ἄρ χε ται ἡ 

Ὥ ρα Θ΄. Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν…» Οἱ 3 ψαλ μοί τῆς 
Θ΄ Ὥ ρας, Δό ξα· «Ἀπεστρέφετό ποτε …» Καί νῦν·  «Ὁ δι’ ἡ μᾶς γεν νη θε ίς 
ἐκ Παρ θέ νου...» Οἱ Χο ροί τά Ἰ δι ό με λα: Ὁ Β΄ Χο ρός· «Θάμ βος ἦν κα τι
δεῖν…», ὁ Α΄ Χο ρός «Ὅ τε πρός αὐ τόν…», τό τέ λος τοῦ ὁ πο ί ου «σύν Πα
τρί καί Ἁ γί ῳ Πνε ύ μα τι» ψάλ λει ὁ Β΄ Χο ρός. Εἶ τα ὁ Α΄ Χο ρός· Δό ξα, ὁ Β΄· 
Καί νῦν, καί ὁ Κα νο νάρ χης στάς ἐν μέ σῳ τοῦ Να οῦ ἀ να γι νώ σκει κα τά τό 
ὕ φος τοῦ Εὐ αγ γε λί ου τό Ἰ δι ό με λον: «Τήν χεῖ ρά σου τήν ἁ ψα μέ νην…» Εἶ
τα οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τοῦ το ἐ ναλ λάξ κα τά στί χον. Ἀ κο λου θοῦν ἡ προ φη
τε ί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κλπ. Με τά τήν εὐ χήν «Δέ σπο τα Κύ ρι ε 
Ἰ η σοῦ Χρι στέ…» ὁ Ἱ ε ρε ύς ποι εῖ τήν συ νή θη μι κράν Ἀ πό λυ σιν.

Ἐν συ νε χεί ᾳ τε λοῦ νται ὁ Μέ γας Ἑ σπε ρι νός τῶν Θε ο φα νεί ων 
καί ἡ Θεί α Λει τουρ γί α τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Ἄρ χε ται μέ τό «Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βασι λεί α τοῦ Πα τρός...»

Προ οι μι α κός – Εἰ ρη νι κά
Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς εἰς 6. «Τόν 

φω τι σμόν ἡ μῶν…» (δίς), «Τοῦ Λυ τρω τοῦ 
ἡμῶν…» (δίς), «Τά Ἰ ορ δά νει α ῥεῖ θρα…» καί·  
«Σῶ σαι βου λό με νος…».

Δό ξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Ὑ πέ κλι νας κά ραν τῷ 
Προ δρό μῳ…».

Εἴ σο δος: Με τά τοῦ Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν…».

 Εὐ θύς τό α ́ Ἀ νά γνω σμα· «Ἐν ἀρ χῇ ἐ πο ί η σεν ὁ Θε ός…», με
τ’ αὐ τό ὁ α΄ Χο ρός τό τρο πά ρι ον· «Ἐ πε φά νης ἐν τῷ κό σμῳ…», (ζή τει 
τοῦ το με τά τό γ΄ Ἀ νά γνω σμα), ὁ λό κλη ρον. Ἀ κο λο ύ θως ὁ β΄ Χο ρός καί 
ἐν συ νε χε ί ᾳ ἐ ναλ λάξ οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τό ἀ κρο τε λε ύ τι ον τοῦ τρο πα
ρί ου· «Ἳνα φω τί σῃς το ύς ἐν σκό τει…» πρό αὐ τοῦ δέ  ἀ παγ γέλ λο νται 
ἐμ με λῶς οἱ ἐν τῷ Μη να ί ῳ 4 στί χοι τοῦ 66ου Ψαλ μοῦ. Εἶ τα ὁ β΄ Χο
ρός· Δό ξα, Καί νῦν· τό αὐ τό τρο πά ρι ον ὁ λό κλη ρον. β) Τό ε΄ Ἀ νά γνω-
σμα· «Εἶ πεν Ἠ λί ας…». Με τ’ αὐ τό ἄρ χε ται ὁ β΄ Χο ρός τοῦ τρο πα ρί ου· 
«Ἁ μαρ τω λοῖς καί τε λώ ναις…», (ζή τει τοῦ το με τά τό ς΄ Ἀ νά γνω σμα), 
ὁ λό κλη ρον. Ἀ κο λο ύ θως ὁ α΄ Χορός καί ἐν συ νε χε ί ᾳ οἱ Χο ροί ψάλ λου
σιν ἐ ναλ λάξ τό ἀκρο τε λε ύ τι ον τοῦ τρο πα ρί ου «Ποῦ γάρ εἶ χε τό φῶς 
Σου λάμ ψαι…», ἀπαγ γελ λο μέ νων ὡ σα ύ τως ἐμ με λῶς τῶν ἐν τῷ Μη να ί ῳ 
4 στί χων τοῦ 92ου Ψαλ μοῦ. Εἶ τα ὁ α΄ Χο ρός· Δό ξα, Καί νῦν, τό αὐ τό 
τρο πά ρι ον ὁλό κλη ρον. γ) Τό ς΄ Ἀ νά γνω σμα «Πα ρε γέ νε το Νε ε μάν…».  
 Εἶ τα «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν», «Ὅ τι Ἅ γι ος εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν...» καί 
ψάλ λε ται τό Τρι σά γι ον. Ὁ Ἀ πό στο λος (Α΄ Κορ. θ΄ 19 – 27) καί τό Εὐαγ-
γέ λι ον (Λουκ. γ΄ 1  18). Ὁ Χε ρου βι κός Ὕ μνος καί κα θ’ ἑ ξῆς ἡ Λει τουρ-
γί α τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου. 
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε τόν Κύ ρι ον...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». 
 Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν ψάλ λο νται τά Ἰ δι ό με λα τοῦ Ἁγια
σμοῦ· «Φω νή Κυ ρί ου ἐ πί τῶν ὑ δά των…» καί τε λεῖ ται ὁ Ἁ γι α σμός κα τά 
τήν ἐν τῷ Μη να ί ῳ καί τῷ Ἱ ε ρα τι κῷ δι ά τα ξιν. Ἡ εὐ χή «Τρι άς Ὑπε ρο ύ
σι ε…» δέν ἀ να γι νώ σκε ται κα τά τήν τέ λε σιν τοῦ ση με ρι νοῦ Ἁγι α σμοῦ ἀλ
λά μό νον τήν κυ ρι ώ νυ μον ἡ μέ ραν. Σή με ρον ἀρ χό με θα ἀπό τοῦ «Μέ γας εἶ 
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Κύ ρι ε…». Κα τά τήν κα τά δυ σιν καί ἀ νά δυ σιν τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ εἰς τό 
ὕ δωρ ψάλ λο μεν «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ βα πτι ζο μέ νου Σου…» Κο ντά κι ον· (ὅ ταν ὁ 
ἱ ε ρε ύς ῥα ντί ζῃ τόν λα όν): «Ἐν τοῖς ῥε ί θροις…» Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν Ἰ ορ δά νῃ 
ὑ πό Ἰ ω άν νου βα πτι σθῆ ναι κα τα δε ξά με νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι
στός ὁ ἀ λη θι νός…».

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΑ Α ΓΙ Α ΘΕ Ο ΦΑ ΝΕΙ Α ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ.

Κατάλυσις εἰς πάντα.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Θεοφανείων, Περίπτ. Α΄ § 3,4).

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή, τά Ἀπόστιχα, ὡς μή ψαλέντα ἐν τῷ Ἑσπερινῷ, 
Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ βα πτι ζο μέ νου…» καί  Ἀ πό λυ σις ὡς 
ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος…» τό «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…» 

(τρίς).
Κα θί σμα τα: Τά τῆς ἑ ορ τῆς τῶν δύ ο στι χο λο γι ῶν καί τό 

με τά τόν Πο λυ έ λε ον κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί:  Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βα θμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κε ί με νον: «Ἡ θά λασ σα εἶ δε καί ἔ φυ γεν, ὁ Ἰ ορ δά νης 

ἐ στρά φη εἰς τά ὀ πί σω».
Στί χος: «Τί σοί ἐ στι θά λασ σα, ὅ τι ἔ φυ γες; καί σύ 

Ἰ ορ δά νη, ὅ τι ἐ στρά φης εἰς τά ὀ πί σω;».
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τῆς ἑ ορ τῆς «Ἦλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς ἀ πό Να ζα

ρέτ…» (Μάρ κ. α΄ 911). 
Ὁ Ν΄  Ψαλ μός:  (Χῦ μα), Δό ξα· «Τά σύ μπα ντα σή με ρον…» Καί 

νῦν· τό αὐ τό, «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός...» καί τό 
Ἰ δι ό με λον· «Θε ός Λό γος ἐ πε φά νη ἐν σαρ κί…».

Κα νό νες: Οἱ δύ ο τῆς  ἑ ορ τῆς με τά τῶν Εἱρ μῶν αὐ τῶν.
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Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κοή «Ὅ τε τῇ ἐ πι φα νε ί ᾳ σου…».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς. Συ να ξά ρι ον 

τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: (Δι πλαῖ)· «Βυ θοῦ ἀ νε κά λυ ψε πυ θμέ να…» καί 

«Στε ί βει θα λάσ σης…».
Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: «Ἡ θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων με τά 

τῶν Με γα λυ να ρί ων ὡς ἑ ξῆς:

Διά τόν Α΄ Κα νό να.
1.  Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, τῶν ἄ νω στρα τευ μά των.
   «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα...».
2.  Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐν Ἰ ορ δά νῃ, ἐλ θό ντα βα πτι σθῆ ναι.
   «Δαυ ΐδ, πά ρε σο, Πνε ύ μα τι…».
3.  Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ὑ πό Προ δρό μου, τό βά πτι σμα λα βό ντα.
   «Ὁ Ἡ σα ΐ ας λο ύ σα σθε…».
4.  Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐκ τῆς πα τρῴ ας φω νῆς μαρ τυ ρη θέ ντα.
  «Συ ντη ρώ με θα χά ρι τι, πι στοί καί σφρα γῖ δι…».

Δι ά τόν Β΄,Ἰ αμ βι κόν Κα νό να
5.  Σή με ρον ὁ Δε σπό της, κλί νει τόν αὐ χέ να χει ρί τῇ τοῦ Προ δρό μου.
  «Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν τοῦ τό κου σου θαυ μά των…»
6.  Σή με ρον Ἰ ω άν νης, βα πτί ζει τόν Δε σπό την ἐν ῥε ί θροις Ἰ ορ δά νου.
   «Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν…».
7.  Δό ξα· Με γά λυ νον ψυ χή μου, τῆς τρι συ πο στά του, καί ἀ δι αι ρέ του,
     θε ό τη τος τό κρά τος.
   «Ἴδ μεν τά Μω σεῖ…».
8.  Καί νῦν· Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην, ἡ μᾶς ἐκ τῆς
     κα τά ρας.
  «Χρί εις τε λει ῶν τήν βρό τει ον οὐ σί αν…».
–Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, τῶν ἄ νω στρα τευ μά των
  «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα…» (Κα τα βα σί α).
–Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα τά ρας.
  «Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν… (Κα τα βα σί α)».

Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἐ πε φά νη ὁ Σω τήρ…» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 5 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Φῶς 
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ἐκ φω τός…» εἰς 6.
Δόξα: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Νάματα Ἰ ορ δά νει α…».
Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Σήμερον ὁ Χρι στός…» μέ χρι τοῦ 

«ἡ μεῖς δέ, οἱ φω τι σθέ ντες βο ῶ μεν».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· Ἀρ χό με θα ἀ πό τοῦ: «Δόξα τῷ φανέντι 

Θε ῷ καί ἐ πί γῆς ὀ φθέ ντι καί φω τί σαντι τόν 
κό σμον». Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τε λεῖ ται ἡ Θε ί α λει τουρ γί α τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑ ορ τῆς με τά τῶν στί χων αὐ τῶν ὡς 
ἀ κο λο ύ θως:

Ἀ ντί φω νον Α΄

·  Ἐν ἐ ξό δῳ Ἰσ ρα ήλ ἐξ Αἰ γύ πτου,
 οἴ κου Ἰ α κώβ.
·  Ἐ γε νή θη Ἰ ου δα ί α ἁ γί α σμα αὐ τοῦ.
·  Ἡ θά λασ σα εἶ δε, καί ἔ φυ γεν
 ὁ Ἰ ορδά νης ἐ στρά φη εἰς τά ὀ πί σω.
·  Τί σοί ἐ στι θά λασ σα, ὅ τι ἔ φυ γες καί σύ
  Ἰ ορ δά νη, ὅ τι ἐ στρά φης εἰς τά  ὀ πί σω;
·  Δόξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄
· Ἠ γά πη σα, ὅ τι εἰ σα κο ύ σε ται
Κύριος τῆς φω νῆς τῆς δε ή σε ώς μου. 
· Ὅ τι ἔ κλι νε τό οὖς αὐ τοῦ ἐ μοί, καί    
ἐν ταῖς ἡ μέ ραις μου ἐ πι κα λέ σο μαι.           
 · Πε ρι έ σχον με ὠ δῖ νες θα νά του             .                   
κίν δυ νοι ᾅ δου εὕ ρο σάν με.               
· Ἐ λε ή μων ὁ Κύριος καί δί και ος,  
καί ὁ Θε ός ἡ μῶν ἐ λε εῖ.

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό
Ἰωάννου βαπτισθείς...».

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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   Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής Υἱ ός…».

Ἀ ντί φω νον Γ΄
   Ἦ χος α΄.
· Ἐ ξο μο λο γεῖ σθε τῷ Κυ ρί ῳ, ὅ τι ἀ γα θός,
 ὅ τι εἰς τόν αἰ ῶ να τό ἔ λε ος αὐ τοῦ.
· Εἰ πά τω δή οἶ κος Ἰσ ρα ήλ, ὅ τι ἀ γα θός,
 ὅ τι εἰς τόν αἰ ῶ να τό ἔ λε ος αὐ τοῦ. 
· Εἰ πά τω δή οἶ κος Ἀ α ρών ὅ τι ἀ γα θός,               
ὅ τι εἰς τόν αἰ ῶ να τό ἔ λε ος αὐ τοῦ.             
· Εἰ πά τω σαν δή πά ντες οἱ φο βο ύ με νοι
τόν Κύριον, ὅ τι ἀ γα θός, ὅ τι εἰς τόν
αἰ ῶ να τό ἔ λε ος αὐ τοῦ.

Εἰ σο δι κόν: «Εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί
ου. Θε ός Κύ ρι ος καί ἐ πέ φα νεν ἡ μῖν. Σῶ σον 
ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐν Ἰ ορ δά νῃ ὑ πό Ἰ ω άν νου 
βα πτι σθε ίς ψάλ λο ντάς σοι, Ἀλ λη λο ύ ϊ α».

Ἀ πο λυ τί κι ον:   «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…».
Κο ντά κι ον:   «Ἐ πε φά νης σή με ρον…».
Ἀ ντί Τρι σα γί ου:  «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν…».
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐ πε φά νη ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ…» 

(Τίτ. β΄ 1114, γ΄ 47).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Πα ρα γί νε ται ὁ Ἰ η σοῦς ἀ πό τῆς 

Γα λι λα ί ας…» (Ματθ. γ΄ 1317).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν τι μι ω τέ ραν καί 

ἐνδοξοτέραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των» «Ἀπο
ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα…».

Κοι νω νι κόν: «Ἐ πε φά νη ἡ χά ρις τοῦ Θε οῦ ἡ σω τή ρι ος πᾶ
σιν ἀν θρώ ποις· Ἀλ λη λο ύ ϊ α».

Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς…»: «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…».

 Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν ψάλ λο νται τά Ἰ δι ό με λα «Φω νή 
Κυ ρί ου ἐ πί τῶν ὑ δά των…» καί τε λεῖ ται ὁ Μέ γας Ἁ γι α σμός ὡς δι α λαμ
βά νε ται ἐν τῷ Μη να ί ῳ καί τῷ Ἱ ε ρα τι κῷ. Σή με ρον ἀ να γι νώ σκε ται καί ἡ 
εὐ χή: «Τρι άς Ὑ πε ρο ύ σι ε…» 

«Ἐν Ἰορδάνῃ
βαπτιζομένου σου 
Κύριε...»
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Κο ντά κι ον (Ὅ ταν ὁ ἱ ε ρε ύς ῥα ντί ζῃ τόν λα όν): «Ἐ πε φά νης σή με ρον...».
Ἀ πό λυ σις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

7. ΣΑΒΒΑΤΟ. Ἡ Σύ να ξις τοῦ Τι μί ου Ἐν δό ξου Προ φή του Προ δρό μου 
καί Βα πτι στοῦ Ἰ ω άν νου.

Τῇ Παρασκευῇ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…» 
Κο ντά κι ον: «Ἐ πε φά νης σή με ρον…».

Ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ: Εἰς τό «Κύ ρι ε Ἐ κέ κρα ξα»· ἱ στῶ μεν στί χους στ΄ καί 
ψάλ λο μεν Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς: «Τὸν φω τι σμόν ἡ μῶν…»: 3 καί τοῦ Προ
δρό μου Προ σό μοι α· «Πα νε ύ φη με Πρό δρο με Χρι στοῦ…»: 3. Δό ξα· τοῦ 
Προ δρό μου «Ἔν σαρ κε λύ χνε…», Καί νῦν· τῆς Ἑ ορ τῆς: «Θε ός Λό γος 
ἐ πε φά νη ἐν σαρ κί...» Εἴ σο δος, Φῶς ἱ λα ρόν καί τό Μέ γα Προ κε ί με νον· 
«Ὁ Θε ός ἡ μῶν ἐν τῷ οὐ ρα νῷ καί ἐν τῇ γῇ, πά ντα ὅ σα ἠ θέ λη σεν, 
ἐ πο ί η σε» με τά τῶν στί χων αὐ τοῦ, ὡς ἐν τῷ Μη να ί ῳ. Εἰς τά Ἀ πό στι χα, τά 
3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Μη να ί ου «Ὡς εἶ δέ σε Δέ σπο τα…» Δό ξα· «Ὡς 
τοῦ Πνε ύ μα τος ἐ ρα στής», Καί νῦν «Δεῦ τε μι μη σώ με θα…» Ἀ πο λυ τί κι α: 
«Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…», Δόξα· «Μνή μη δι κα ί ου…», Καί νῦν· καί πά λιν «Ἐν Ἰ ορ
δά νῃ…» Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν Ἰ ορ δά νῃ ὑ πό Ἰ ω άν νου…».

Τῷ Σαββάτῳ πρω ΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, Τό Τρι
σά γι ον, τό ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Προ δρό μου «Μνή μη δι κα ί ου…» καὶ ἀ πό λυ σις.

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Με τά τόν Ἑ ξά ψαλ μον, εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος», τά Ἀ πο
λυ τί κι α ὡς εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν καί τά Κα θί σμα τα ὡς ἐν τῷ Μη να ί ῳ. Ὁ Ν΄ 
χῦ μα. Κα νό νες τῆς Ἑ ορ τῆς «Βυ θοῦ ἀ νε κά λυ ψε…» με τά τοῦ στί χου «Δό
ξα σοι ὁ Θε ός…» καί τοῦ Προ δρό μου «Βα πτι ζό με νον, τῷ τῶν πα θῶν μου 
κλύ δω νι…» με τά τοῦ στί χου «Ἅ γι ε τοῦ Θε οῦ…» Ἀ πό γ΄ ᾠ δῆς τά κα θί σμα
τα: «Ὁ μέ γας ὑ ε τός…», Δό ξα, καί νῦν «Ἑ κών κα τῆλ θεν ἐ πί γῆς…» Ἀφ΄ 
Στ΄ ᾨ δῆς Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Προ δρό μου, τό συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας 
καί αἱ Κα τα βα σί αι: «Στε ί βει θα λάσ σης…». Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας ψάλ λε ται 
ἡ Θ΄ ᾨ δή τοῦ α΄ Κα νό νος τῆς ἑ ορ τῆς «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα…» με τά τῶν 
ἀ ντι στο ί χων με γα λυ να ρί ων (ἴ δε ἐ χθε σι νήν ἀ κο λου θί αν) καί ἐν συ νε χε ί ᾳ ἡ 
Θ΄ ᾠ δή τοῦ Προ δρό μου «Ἐκ τῆς ἐ ρη μί ας, ἡ Πρό δρο μος φω νή…» με τά τοῦ 
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στί χου εἰς μέν τά δύ ο πρῶ τα «Ἅ γι ε τοῦ Θε οῦ…», εἰς τό τρί τον: Δό ξα… 
καί εἰς τό τέ ταρ τον: Καί νῦν… Ἀ κο λο ύ θως· «Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν 
λυ τρω σα μέ νην ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα τά ρας» καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ὤ τῶν ὑ πέρ 
νοῦν...». Ἐ ξα πο στει λά ρι α· τοῦ Προ δρό μου «Προ φή την σε προ έ φη σε...» 
καί τῆς ἑ ορ τῆς «Ἐ πε φά νη ὁ Σω τήρ...». Εἰς το ύς Αἴ νους τά Ἰ δι ό με λα τῆς 
Ἑ ορ τῆς ὡς χθές. Δό ξα· «Ἄγ γε λος ἐκ στει ρω τι κῶν ὠ δί νων…», Καί νῦν· 
«Σή με ρον ὁ Χρι στός…» Δο ξο λο γί α Με γά λη καί τό· «Μνή μη δι κα ί ου…».

Εἰς τήν Θε ί αν Λει τουρ γί αν: Ἀ ντί φω να καί Εἰ σο δι κόν τῆς Ἑ ορ τῆς ὡς 
χθές. Με τά τήν Εἴ σο δον· Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ», «Μνή μη δι κα ί ου...», 
καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον· «Ἐ πε φά νης σή με ρον…». «Ὅ σοι εἰς Χρι
στόν…», Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Προ δρό μου. Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως· 
«Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην… Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν…». Κοι
νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον…» Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς…» τό· 
«Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…» Ἀ πό λυ σις· «Ὁ ἐν Ἰ ορ δά νῃ ὑ πό Ἰ ω άν νου…».

8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Γε ωρ γί ου Χο ζε βί του ὁ σί ου, Δο μνί κης 
ὁ σί ας.  Ἦχος δ΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Θεοφανείων, Περίπτ. Α΄ § 8, 9, 10)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:   «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Κοντάκιον:   «Ἐπεφάνης σήμερον…».
Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον
Ἑ σπέ ρι α:  Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ δ΄ ἤχου 6 καί 

Μεθέορτα «Τό φωτιστικόν, καί φωτίζον…» εἰς 
4, δευτεροῦντες τό α΄ (ζή τει ἐν τῷ Ἑσπερινῷ 
τῆς 8ης Ἰ αν. εἰς τά Ἀπόστιχα).

Δό ξα: «Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος…» (Ζή τει 
Δόξα τῆς Λιτῆς τῶν Θεοφανείων).
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Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ὁ διά σε 
Θεοπάτωρ…».

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κε ί με νον· «Ὁ Κύ
ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀ πό στι χα:   Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: «Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται…» (ζή τει Καί 

νῦν τῆς Λιτῆς τῶν Θεοφανείων).
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν…», Δό ξα, Καί 

νῦν· «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…»
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν Ἰ ορ δά νῃ ὑ πό Ἰ ω άν νου βα πτι σθῆ ναι 

κα τα δε ξά με νος διά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν καί 
ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ δ΄ ἤ χου καί τά τρι α
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Τρι σά γι ον, «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ» καί ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ 
Ἑ σπε ρι νῷ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν…», Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Ἐν 

Ἰορδάνῃ...». 
Κα θί σμα τα: Εἰς τήν α΄ καί β΄ στι χο λο γί αν τά Ἀ να στά σι

μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά τῆς ἑ ορ τῆς τῶν 
Θεοφανείων.

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κοή, 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.  

Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ α΄ τῆς ἑ ορ τῆς «Βυθοῦ 
ἀνεκάλυψε πυθμένα...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα «Τά ῥεῖθρα ἡγίασας τά 
Ἰορδάνεια…» (ζήτει εἰς τά Καθίσματα μετά 
τήν γ΄ ᾨ δήν τοῦ Κανόνος 8ῃ Ἰαν.).

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα, καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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Κα τα βα σί αι: «Στε ί βει θα λάσ σης...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

λυ τρω σα μέ νην... Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν...»
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον «Ὅτι ἦραν τόν Κύριον…» 

καί τό τῆς ἑορτῆς «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...».
Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί Μεθέορτα 4 «Μέγα καί 

φοβερόν...» δευτεροῦντες τό α΄ (ζήτει τῇ 8ῃ 
Ἰαν.). Εἰς τά δύο τελευταῖα μετά τῶν στίχων 
εἰς μέν τό α΄ «Ἡ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν, ὁ 
Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω», εἰς δέ τό 
β΄ «Τί σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες καί σύ 
Ἰορδάνη ὅτι ἐστράφης εἰς τά ὀπίσω».

Δόξα: Τό Ζ΄ Ἑ ω θι νόν· «Ἰδού σκοτία καί πρωΐ...».
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

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑ ορ τῆς. Εἰς τό β΄: «Σῶ σον ἡ μᾶς… ὁ ἐν 
Ἰ ορ δά νῃ…». Εἰς τό γ΄ ἀ ντί φω νον: «Ἐν Ἰ ορ δά
νῃ βα πτι ζο μέ νου σου…».

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… Ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν…», «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…», τοῦ 

Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἐ πε φά νης σή με ρον…».
  Τρι σά γι ον
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς μετά τά Φῶτα· «Ἀδελφοί, ἑνί 

ἑκάστῳ ἡμῶν…» (Ἐφεσ. δ΄ 7 – 13).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς με τά τά Φῶ τα· «Ἀ κο ύ σας ὁ Ἰ η σοῦς 

ὅ τι Ἰ ω άν νης…» (Ματ θ. δ΄ 12 – 17).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄ ξι όν ἐ στιν».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε τόν Κύριον…».
  «Εἴδομεν τό φῶς».
Ἀπόλυσις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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9. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πο λυ ε ύ κτου μάρ τυ ρος. Εὐ στρα τί ου ὁ σί ου.

Ἀπόστολος τοῦ μάρτυρος Πολυεύκτου (26ῃ Ὀκτωβρίου) καί Εὐαγγέλιον 
μεθέορτον (Δευτέρα ΙΒ΄ Ἑβδ. Ματθαίου).

10. ΤΡΙΤΗ. Γρη γο ρί ου ἐ πι σκό που Νύσσης καί Δο με τι α νοῦ ἐ πι σκό που 
Με λι τι νῆς. 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἱεράρχου (Ἐφ. δ΄ 7 – 13) (ζήτει τῇ Κυριακῇ μετά τά  
  Φῶτα). 
Εὐαγγέλιον: Μεθέορτον (Λουκ. γ΄ 19 – 22) (ζήτει τῇ Δευτέρᾳ Α΄ Ἑβδ. Λουκᾶ).

11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Θε ο δο σί ου τοῦ Κοι νο βι άρ χου.  
 

Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μη
να ί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Στε ί βει θα λάσ σης…». Ἀ πό στο λος τοῦ Ὁσίου· (ζήτει 
τῇ 18ῃ Ἰαν., Ἑβρ. ιγ΄ 7 – 16). Εὐ αγ γέ λι ον (ζήτει τῇ 5ῃ  Δεκ. Ματ θ. ια΄ 27 
 30). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό
συ νον αἰ ώ νι ον…».

12. ΠΕΜΠΤΗ. Τατιανῆς μάρτυρος. Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου μάρτυρος.

Ἀπόστολος:  Λ΄ Κυριακή Ἐπιστολῶν. 
Εὐαγγέλιον: Μεθέορτον: Ἰωάν. ι΄ 39 – 42 (Ζήτει τῇ 12ῃ Ἰαν.).
 
13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἑρμύλου καί Στρατονίκου τῶν μαρτύρων. 

Ἀπόστολος: Καθ. Α΄ Πέτρ. δ΄ 1 – 11 (ζήτει τῇ Τετάρτῃ ΛΓ΄ Ἐπιστολῶν), 
Εὐαγγέλιον: Μεθέορτον: Ἰωάν. ι΄ 39 – 42 (Ζήτει τῇ 12ῃ Ἰαν.).

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Θε ο φα νεί ων. Τῶν ἐν Σι νᾷ 
καί Ῥαϊ θῷ ἀ ναι ρε θέ ντων Ἁ γί ων Ἀβ βά δων, Ἁγνῆς μάρτυρος.

 Ἡ ἀ κο λου θί α τε λεῖ ται ὡς ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ τῶν Θε ο φα νεί
ων, μέ τάς ἀ κο λού θους μό νον δι α φο ράς:
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Εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν: Ἡ Εἴ σο δος γί νε ται με τά θυ μι α τοῦ, ψάλ λε ται τό Προ
κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας καί δέν ἀ να γι νώ σκο νται τά Προ φη τι κά ἀ να γνώ σμα
τα, οὔ τε Ἀ πό στο λος, οὔ τε Εὐ αγ γέ λιον.

Εἰς τόν Ὄρ θρον: Κα τα λι μπά νε ται ὁ Πο λυ έ λε ος καί τό με τ’ αὐ τόν 
Κά θισμα. Ἐ πί σης κα τα λι μπά νε ται τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου. Ἀ ντί τῆς 
Ὑ πα κο ῆς λέ γε ται τό με τά τόν Πο λυ έ λε ον Κά θι σμα: «Τά ῥεῖ θρα ἡ γί α
σας…» καί με τά τό Κο ντά κι ον καί τόν Οἶ κον εἰς τό τέ λος τῆς στ΄ ᾨ δῆς 
ἀ να γι νώ σκε ται τό Συ να ξά ρι ον τῆς 14ης Ἰ α νου α ρί ου.

Εἰς τήν Θεί αν Λει τουρ γί αν: Τρι σά γι ον ἀ ντί τοῦ «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν…», 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας (14ης Ἰαν.). Τά λοι πά, ἅ πα ντα ὡς 
ἐν τῇ Ἑορ τῇ (Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου).

15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν). Παύλου τοῦ Θηβαίου καί 
Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων. Ἦ χος πλ. α΄, Ἑ ω θι νόν Η΄.
 

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Κο ντά κι ον: «Ἐπεφάνης σήμερον…».
Ἀ πό λυ σις: (μικρά)· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός  Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 4, τοῦ Ὁσίου 

Παύλου· «Ὅτε, ἐπινεύσει θεϊκῇ, Πάτερ...» 
3 καί τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου· «Ὅτε, ἐπινεύσει 
θεϊκῇ, κόσμου...» 3.

Δόξα: Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου· «Ἀρνησάμενος κόσμον...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου: «Ἐν τῇ 

Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κε ί με νον τῆς ἡ μέ ρας· 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...»
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δόξα: Τοῦ Μηναίου· «Ὅσιε Πάτερ...».
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Καί νῦν:  Τό Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρωτής…» 
(ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό Καί νῦν τῶν 
ἀποστίχων τοῦ πλ. β΄ ἤχου, Σαββάτῳ ἑσπέρας).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λό

γον…», Δό ξα, τοῦ Ὁσίου· «Ἐκ βρέφους τόν 
Κύριον...», Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θε ο το κί ον· 
«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

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

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου, τά Τρι α
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. α΄ ἤχου καί Ἀ πό
λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.  
Κα θί σμα τα: Τά  Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κοή, 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: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί οἱ δύο τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Κα θί σματα τοῦ Μηναίου· «Τοῦ κόσμου τά 

τερπνά...», Δόξα· «Πλοῦτον ἐπίκηρον...», Καί 
νῦν· «Ὡς ἀγεώργητος, Παρθένε...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χέρσον ἀ βυσ σο τό κον…»
Ἡ Τι μι ω τέ ρα:  Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… Ἐν νό

μῳ σκι ᾷ…».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον· «Δύο ἀγγέλους βλέψα

σα...», τοῦ Ὁσί ου Παύλου· «Μεθέξεσι θεούμε
νος...», τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου· «Πτωχός ὡς ἄλ
λος Λάζαρος...» καί τό Θε ο το κί ον· «Βουλῆς 
μεγάλης Ἄγγελον...».
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Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα στιχηρά του πλ. α΄ ἤχου.
Δόξα: Τό Η΄ Ἑωθινόν· «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα…».
Καί νῦν:  «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη…».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σήμερον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀ ντί φω να: Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν:  «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον…», «Ἐκ βρέφους 

τόν Κύριον...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ 
Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…».
  Τρι σά γι ον
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΚΘ΄ Ἐπιστολῶν· «Ὅταν ὁ Χριστός 

φανερωθῇ…» (Κολ. γ΄ 4 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΒ΄ Λου κᾶ· «Εἰ σερ χο μέ νου τοῦ Ἰ η

σοῦ εἴς τι να…» (Λουκ. ιζ΄ 12 – 19).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄ ξι όν ἐ στιν…».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε…».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς…» 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

Ση μεί ω σις: Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς 9ης Φε βρου α ρί ου ψάλ λονται αἱ Κα τα
βα σί αι τῆς Ὑ πα πα ντῆς «Χέρ σον ἀ βυσ σο τό κον…» καί Κο ντά κι ον «Ὁ μή τραν παρ θε
νι κήν…», ἐκτός τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ὅτε ψάλλεται τό προεόρτιον Κοντάκιον «Ὡς 
ἀγκάλας σήμερον…».

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου 
Πέτρου.

Ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας (16ης Ἰαν.): Ἀπόστολος· ζήτει τῷ Σαββάτῳ 
τῆς Δ΄ Ἑβδ. τοῦ Πάσχα («Κατ’ ἐκεῖνον τόν καιρόν...»). Εὐαγγέλιον· τό ΙΑ΄ 
Ἑωθινόν.

17. ΤΡΙΤΗ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, 
νεομάρτυρος.
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Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.
 Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου: «Πά ντα μοι πα ρε δό θη…» (Ματ θ. ια΄ 27 
– 30) (Λει τουρ γί α 5ης Δε κεμ βρί ου). Κα τα βα σί αι: «Χέρ σον ἀ βυσ σο τό
κον…». Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Κο ντά κι ον· «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…», Ἀ πό
στο λος τοῦ Ὁ σί ου· «Πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις…» (6ῃ Δε κεμ βρί ου). Εὐαγ
γέ λι ον ὁ μοί ως τοῦ Ἁ γί ου· «Ἔ στη ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πί τό που πε δι νοῦ…» (17ῃ 
Ἰ αν.) «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον…».

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ θα να σί ου καί Κυ ρίλ λου, Πα τρι αρ χῶν Ἀ λε ξαν δρεί ας. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Κα τα βα σί αι: «Χέρσον ἀ βυσ σο τό κον…» Κο ντά κι ον: «Ὁ μή τραν παρ θε νι
κήν…». Ἀ πό στο λος: Τῶν Ἁ γί ων· «Μνη μο νεύ ε τε τῶν ἡ γου μέ νων ἡ μῶν…» 
(Ἑ βρ. ιγ΄ 7 – 16) Εὐ αγ γέ λι ον τῶν Ἁγίων: (Ματθ. ε΄ 14 – 19) (18ῃ Ἰαν.). 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν…» Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνημόσυνον…».

19. ΠΕΜΠΤΗ. Μα κα ρί ου τοῦ Αἰ γυ πτί ου καί Μα κα ρί ου Ἀ λε ξαν δρεί ας 
ὁ σί ων. Μάρ κου ἐ πι σκό που Ἐ φέ σου τοῦ Εὐ γε νι κοῦ. 

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐ θυ μί ου τοῦ Με γά λου, Ἁγνῆς μάρτυρος. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
 Κα τα βα σί αι· «Χέρ σον ἀ βυσ σο τό κον…», Κο ντά κι ον· «Ὁ μή τραν 
παρ θε νι κήν…». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὁ σί ου (Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15  
καί Λουκ. στ΄ 17 – 23). Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον…».

21. ΣΑΒΒΑΤΟ. Μα ξί μου τοῦ ὁ μο λο γη τοῦ, Νε ο φύ του μάρ τυ ρος. Ἁ γνῆς 
μάρ τυ ρος, Μα ξί μου τοῦ Γραι κοῦ.

Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Ἀπόστολος (Φιλ. α΄ 12 – 20) (Τετάρτῃ ΙΘ΄ Ἑβδ. Ἐπιστ.), Εὐαγγέλιον 

(Λουκ. ιβ΄ 8 – 12) (6ῃ Νοεμβρίου).
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22. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ Ι Ε΄ ΛΟΥ ΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ). Τι μο θέ ου Ἀ πο στό λου καί 
Ἀ να στα σί ου ὁ σι ο μάρ τυ ρος τοῦ Πέρσου. Ἦ χος β΄, Ἑ ω θι νόν Θ΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ…».
Κο ντά κι ον: «Τόν τῆς Τριάδος ἐραστήν…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός  Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 4, τοῦ Ἀποστό

λου· «Ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος...» 3 καί τοῦ 
Μάρτυρος· «Τοῦ κόσμου τά πέρατα...» 3.

Δόξα: Τοῦ Ἀποστόλου: «Τῷ Θεῷ προωρισμένος...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. β΄ ἤχου: «Τίς μή 

μακαρίσει σε…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς 

ἡμέρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀπόστιχα:   Τά Ἀναστάσιμα.    
Δόξα: Τοῦ Μηναίου: «Ἐμεγάλυνας Χριστέ...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος και

νοῦ…» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό Καί 
νῦν τῶν ἀποστίχων τοῦ β΄ ἤχου, Σαββάτῳ 
ἑσπέρας).

 «Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις…», τοῦ 

Ἀποστόλου· «Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς...», Δό
ξα τοῦ Μάρτυρος· «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...», 
Καί νῦν τό ὁμόηχον Θε ο το κί ον· «Τό ἀπ’ 
αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Ἀπόλυσις: «Ὁ  Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός κα νών τοῦ πλ. β΄ ἤ χου, τά Τρι α
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος…» ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.  
Καθίσματα: Τά ἀναστάσιμα κατά σειράν. 
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. β΄ ἤχου καί 

ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ  (Θ΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί οἱ δύο τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Καθίσματα τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ 

Μάρτυρος μετά τοῦ Θεοτοκίου (ὡς ἐν τῷ 
Μηναίῳ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Καταβασίαι: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς…  

Ἐν νόμῳ σκιᾷ…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον· «Συγκεκλεισμένων Δέ

σποτα...», τοῦ Μηναίου· «Δυάς φωτοειδέ
στατος...» καί τό Θε ο το κί ον· «Πανάμωμε Μη
τρόθεε…».

Αἶνοι: Τά Ἀναστάσιμα στιχηρά τοῦ πλ. β΄ ἤχου.
Δόξα: Τό Θ΄ Ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων…».
Καί νῦν:  «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν:  «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀπολυτίκια: «Ἀγγελικαί δυνάμεις…», «Χρηστότητα ἐκδι

δαχθείς...», «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...», τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
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Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
  Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Κυριακῆς λβ΄ Ἐπιστολῶν· «Πιστός ὁ λόγος...» 

(Α΄ Τιμ. α΄ 15 – 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Ι Ε΄ Λου κᾶ (Ζακ χαί ου)·  «Τῷ καιρῷ 

ἐκείνῳ δι ήρ χε το ὁ Ἰ η σοῦς…» (Λουκ. ιθ΄ 1–10).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
  «Εἴδομεν τό φῶς…». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κλή με ντος Ἐ πι σκό που Ἀ γκύ ρας, Ἀ γα θαγ γέ λου μάρ τυ
ρος, Δι ο νυ σί ου Ὁ σί ου τοῦ ἐν Ὀ λύ μπῳ.

Ἀ ναγνώ σμα τα τοῦ Ἁ γί ου Κλή με ντος: Ἀ πό στο λος· (ζή τει τῇ 24ῃ Νο εμ βρί
ου) Εὐ αγ γέ λι ον· (ζή τει τῷ Σαβ βά τῳ τῆς Α΄ Ἑ βδ. Νη στει ῶν).
 
24. ΤΡΙΤΗ. Ξέ νης Ὁ σί ας. Βα βύ λα ἱ ε ρο μάρ τυ ρος καί τῶν Κυ πρί ων 
Φίλωνος ἐ πι σκό που Καρ πα σί ας τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ καί Θε ο πρό βου ἐ πι
σκό που Καρ πα σί ας. Ἀ νά μνη σις τῆς Θε ο ση με ί ας, ἤ τοι τῆς θαυ μα στῆς δι
α σώ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Νε ο φύ του κα τά τήν πτῶ σιν αὐ τοῦ ἐκ τῆς ἀ νω τέ ρας 
Ἐ γκλε ί στρας. 

 Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱ ε ρά Βα σι λι κή καί Σταυ ρο πη γι α κή Μο νή
τοῦ Ἁ γί ου Νε ο φύ του.

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου, ἀρ χι ε πι σκό που Κων σταντι νου
πό λε ως. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ, 
ἐξαιρουμένων τῶν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ δευτέρων στιχηρῶν «Δεῦτε ἐν ἱεροῖς 
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μέλεσιν...» τά ὁποῖα δέν ψάλλονται, ὡς μή ἐγκεκριμένα ὑπό τῆς Μ. 
Ἐκκλησίας. Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον...». Κοντάκιον· «Ὁ μή τραν 
παρ θε νι κήν…». Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου (ζήτει ἀμφότερα τῇ 
13ῃ Νοεμβρίου). «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον…».
 
26. ΠΕΜΠΤΗ. Ξε νο φῶ ντος ὁ σί ου καί τῆς συ νο δε ί ας αὐ τοῦ. 

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Ἰ ω άν νου τοῦ Χρυ σο στό μου,  
Πα τρι άρ χου Κων στα ντι νου πό λε ως. Δη μη τρι α νοῦ ἐ πι σκό που Τα μα σοῦ 
Κύ πρου. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ: Εἰς τό «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα…» ψάλ λο μεν μό νον τά τρί
α προ σό μοι α «Τήν χρυ σή λα τον σάλ πιγ γα…» εἰς 6 (Τά δεύτερα Στιχηρά 
«Δεῦτε ἐν ἱεροῖς μέλεσιν…» δέν ψάλλονται, ὡς μή ἐγκεκριμένα ὑπό τῆς 
Μ.Ἐκκλησίας). 
Ἐν τῷ Ὄρ θρω: Κα τα βα σί αι· «Χέρ σον ἀ βυσ σο τό κον…».
Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Κο ντά κι ον· «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…», Ἀ πό στο λος 
καί Ε ἀγ γέ λι ον τοῦ Ἱ ε ράρ χου (ζή τει τῇ 13ῃ Νο εμ.). Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη
μό συ νον…».

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἐ φρα ίμ τοῦ Σύρου, Παλ λα δί ου, Ἰ α κώ βου ὁ σί ων.

Ἀ ναγνώ σμα τα τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ: Ἀ πό στο λος· (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2) 
Εὐ αγ γέ λι ον· (Λουκ. στ΄ 17 – 23).

29. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας). Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά
νων Ἰ γνα τί ου τοῦ Θε ο φό ρου. Δημητρίου Χιοπολίτου νεομάρτυρος. Ἦχος 
βαρύς. Ἑωθινόν Ι΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:   «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς…».
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Κοντάκιον: «Τήν ὥραν ἀεί, προβλέπων…».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Χρι στός ἀ λη θι νός…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ βαρέος ἤχου 6 καί τοῦ Ἁγίου· 

«Θεολόγων ἀκρότητος…» 4.
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Θεοφόρε Ἰγνάτιε...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ 

μέν ἐγνώσθης…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τὰ Ἀνα στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ὤ τῆς στεῤῥᾶς καί ἀδαμαντίνου...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἰδού πεπλήρωται…» 

(ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό Καί νῦν τῶν 
ἀποστίχων τοῦ α΄ ἤχου, Σαββάτῳ ἑσπέρας).

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Κατέλυσας…» Δό ξα τοῦ Ἁγίου· 

«Καί τρόπων μέτοχος...», Καί νῦν τό ὁμόηχον 
Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωί:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ βαρέος ἤ χου, τά Τρι
α δι κά «Ἄξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑ πα κοή τοῦ ἤχου. Ἀ πό λυ σις 
«Ὁ ἀ να στάς…».  

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ βαρέος ἤ χου καί 

ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ι΄) Εὐ αγ γε λί ου.
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
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Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁγίου μετά τοῦ Θεοτοκίου 
(ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα:     Καί ἡ κα τα βα σί α· «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς … Ἐν 

νόμῳ σκιᾷ…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα…», 

τοῦ Ἁγίου· «Τούς πόθῳ ἑορτάζοντας...» καί 
τό Θεοτοκίον· «Ἐν δύο ταῖς θελήσεσι…».

Αἶνοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ βαρέος ἤχου.
Δόξα: Τό Ι΄ Ἑωθινόν· «Μετά τήν εἰς ᾍδου κάθοδον...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρία…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν … ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ 

σου…», «Καί τρόπων μέτοχος...»,  τοῦ Ἀπ. 
Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Τρι σά γι ον.

Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν· «Ὑμεῖς ἐστε ναός 
Θεοῦ ζῶντος…». (Β΄ Κορ. στ΄ 16 – 18, ζ΄ 1).

Εὐαγγέλιον:  Κυ ρι α κῆς ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας)· 
«Ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τά μέρη…» (Ματ θ. ιε΄ 
21 – 28).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
            «Εἴδομεν τό φῶς…». 
Ἀπόλυσις:     Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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30. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τῶν τρι ῶν Ἱ ε ραρ χῶν Βα σι λε ί ου τοῦ Με γά λου, 
Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου καί Ἰ ω άν νου τοῦ Χρυ σο στό μου.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη να ί ῳ.

Τῇ Παρασκευῇ ἑ σπέ ρας. Θ΄ ΩΡΑ.

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Καί τρό πων μέ το χος…».
Κο ντά κι ον: «Ἐξ Ἑ ῴ ας σή με ρον…» (29ῃ Ἰ αν.).
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 στι χη ρά προ σό μοι α τῶν Ἁ γί ων «Τά τῆς 

χά ρι τος ὄρ γα να…» εἰς 6.
Δόξα: «Τάς μυ στι κάς σή με ρον…».
Καί νῦν: «Τίς μή μα κα ρί σει σε…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κε ί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά τρί α προ σό μοι α τῶν ἁ γί ων «Χα ί ροις 

Ἱ ε ραρ χῶν ἡ Τρι άς…».
Δόξα: «Σαλ πί σω μεν ἐν σάλ πιγ γι ᾀ σμά των…».
Καί νῦν: «Μα κα ρί ζο μέν σε…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Το ύς τρεῖς με γί στους φω στῆ ρας…» Δό ξα· 

«Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων ὁ μό τρο ποι…», Καί νῦν· 
«Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον…».

Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν…».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ.

 Με τά τόν Ν΄, ἡ Λι τή τῶν Ἁ γί ων, Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον «Το ύς 
τρεῖς με γί στους…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
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Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.
Κα θί σμα τα: Κα τά τήν τά ξιν τοῦ Μη να ί ου.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βα θμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου, 

μέ προ κε ί με νον: «Οἱ ἱ ε ρεῖς σου Κύ ρι ε ἐν δύ
σο νται δι και ο σύ νην…».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τῶν Ἱ ε ραρ χῶν «Ἐ γώ εἰ μι ἡ θύ ρα…» (Ἰ ω άν. ι΄ 
916).

Ν΄ψαλ μός: (χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Δι δα σκά λων…» Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου…»  «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός…» καί τό Ἰ δι ό με λον «Ἐ ξε χύ θη ἡ χά
ρις…».

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου καί οἱ δύ ο τῶν Ἱ ε ραρ χῶν.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Κα θί σμα τα τά ἐν τῷ Μη να ί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν ἁ γί ων καί τό συ να

ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χέρσον ἀ βυσ σο τό κον…».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα:  Καί ἀ κο λο ύ θως ἡ Θ΄ ᾠ δή τοῦ κα νό νος τῆς Θε

ο τό κου με τά στί χου «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε…» 
καί ἡ Θ΄ ᾠ δή τῶν δύ ο κα νό νων τῶν ἁ γί ων με
τά τῶν Με γα λυ να ρί ων αὐ τῶν ὡς ἔ χου σιν ἐν 
τῷ Μη να ί ῳ. Κα τα βα σί α: «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… 
Ἐν νό μῳ σκι ᾷ…». 

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τά δύ ο τῶν ἁ γί ων «Τά τοῦ φω τός δο χεῖ α…» 
καί «Ἡ ἑ νι α ί α θε ό της…» με τά τοῦ Θε ο το κί ου· 
«Χρυ σο πλο κώ τα τε πύρ γε…»

Αἶ νοι: Τά 4 στι χη ρά «Πο ί οις εὐ φη μι ῶν στέμ μα σι…».
Δόξα: «Σή με ρον αἱ ψυ χαί τῶν γη γε νῶν…».
Καί νῦν: Τό προ ε όρ τι ον Ἰ δι ό με λον: «Σή με ρον ὁ Χρι

στός…».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὡς τῶν Ἀ πο

στό λων ὁ μό τρο ποι…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εἴ σο δος: Ἀ πο λυ τί κι ον «Το ύς τρεῖς με γί στους…».
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Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα
στός…».

Ἀ πο λυ τί κι α: «Το ύς τρεῖς με γί στους…» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: « Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…».
Ἀ πό στο λος:  Τῶν ἁ γί ων· «Μνη μο νε ύ ε τε τῶν ἡ γου μέ νων 

ὑ μῶν…» (Ἑ βρ. ιγ΄ 7  16).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῶν ἁ γί ων· «Ὑ μεῖς ἐ στε τό φῶς τοῦ κό

σμου...» (Ματθ. ε΄  14  19).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς …» καί Ἀ πό λυ σις.

31. ΤΡΙΤΗ. Κύρου καί Ἰ ω άν νου τῶν Ἀ ναρ γύ ρων.
               Ἠ λί α Ἀρδού νη νε ο μάρ τυ ρος. 

 Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῶν Ἀναργύρων· (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8) 
καί (Ματθ. ι΄ 1, 5 – 8). 


