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1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀρ χή τῆς Ἰν δί κτου, ἤ τοι τοῦ νέ ου ἔ τους. Συ με ών 
τοῦ Στυ λί του. Ἰ η σοῦ τοῦ Ναυ ῆ. Σύ να ξις τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου τῶν 
Μιασηνῶν. Μνήμη τῶν ἁγίων 40 γυναικῶν, Ἀμμοῦν διακόνου, Καλλίστης 
μαρτύρων. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεμβρίου §§ 1 – 3).

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Κα τα
βα σί αι· «Σταυ ρόν χα ρά ξας...» Κο ντά κι ον τῆς Ἰνδίκτου. Ἀ πό στο λος τῆς 
Ἰν δί κτου· «Τέ κνον Τι μό θε ε, πα ρα κα λῶ πρῶ τον...» (Α΄ Τιμ. β΄ 1 – 7). 
Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἰν δί κτου· «Ἦλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς εἰς Να ζα ρέτ...» (Λουκ. δ΄ 
16 – 22). Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν Τῆς Ἰν δί κτου· «Εὐ λό γη σον τόν 
στέ φα νον τοῦ ἐ νι αυ τοῦ τῆς χρη στό τη τός σου, Κύ ρι ε. Ἀλ λη λού ϊα». «Εἴ
δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...». Ἀ πό λυ σις.

Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου.
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς.

 «Ὁ τῶν αἰ ώ νων ποι η τής καί δε σπό της, Θε έ τῶν ὅ λων ὑ πε ρού σι ε 
ὄ ντως, τήν ἐ νι αύ σι ον εὐ λό γη σον πε ρί ο δον, σῴ ζων τῷ ἐ λέ ει σου τῷ ἀ πεί ρῳ 
οἰ κτίρ μον, πά ντας τούς λα τρεύ ο ντας σοί 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».
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2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μά μα ντος Μάρ τυ ρος, Ἰ ωάν νου Πα τρι άρ χου Κων στα ντι
νου πό λε ως τοῦ Νη στευ τοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ ὑπό τουρκικήν κατοχήν Μητροπολιτικός Ναός 
Ἁγίου Μάμαντος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου 
καί ὁ Καθεδρικός Ναός Περιστερώνας Χρυσοχοῦς, 

ὅπου εὑρίσκεται ἡ Ἐπισκοπή Ἀρσινόης.

3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀν θί μου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐ πι σκό που Νι
κο μη δεί ας, Θε ο κτί στου ὁ σί ου, Πο λυ δώ ρου Νε ο μάρ τυ ρος τοῦ Κυ πρί ου. 
Ἀ να κο μι δή λει ψά νων Νε κτα ρί ου Πε ντα πό λε ως. Ἦχος δ΄. Ἑωθινόν Β΄.
   
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πολυδώρου, ὅπου ἑορτάζεται, δύναται νά 
συμψαλῇ μετά τῆς Ἀναστασίμου καί τῆς τοῦ Περιβάλλοντος ἀντί τῶν τοῦ 
Μηναίου.

Ση μεί ω σις: Κα τό πιν ἀ πο φά σε ως τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου, ἡ πρώ τη Κυ ρι α κή τοῦ μη νός 
Σε πτεμ βρί ου ὡ ρί σθη ὡς ἡ μέ ρα ἀ να πέμ ψε ως εἰδι κῶν εὐ χῶν καί ἱ κε σι ῶν «ὑ πέρ τοῦ 
πε ρι βάλ λο ντος ἡ μᾶς στοι χεί ου καί εὐ στα θεί ας πά σης τῆς κτί σε ως», ἐκδοθείσης πρός 
τοῦτο εἰδικῆς φυλλάδος. Ἡ ἀκολουθία αὕτη συμψάλλεται μετά τῆς Ἀναστασίμου ὡς 
διατάσσεται κατωτέρω.

Ἡ Ἀ κο λου θί α τοῦ «Πε ρι βάλ λο ντος» ψάλ λε ται ἐξ ἰ δι αι τέ ρας φυλ
λά δος. («Ἀ κο λου θί α ἱ κε τή ρι ος πρός τόν φι λάν θρω πον Θε όν καί Σω τῆ ρα 
ἡ μῶν Ἰ η σοῦν Χρι στόν ὑ πέρ τοῦ πε ρι βάλ λο ντος ἡ μᾶς στοι χεί ου καί εὐ στα
θεί ας πά σης τῆς κτί σε ως»).

(Πρβλ. Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτ. § 4, 5, 6).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...». Δόξα· «Κανόνα 
πίστεως...».

Κοντάκιον: «Ἐν τῇ ῥάβδῳ Ἅγιε...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».



304 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ δ΄ ἤ χου 4, τοῦ «Πε

ρι βάλ λο ντος» 2, τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου Προσό
μοια· «Θεόφρον μακάριε βαφαῖς...» 2 καί τοῦ 
Ὁσίου Θεοκτίστου Προσόμοια· «Πάτερ Θεό
κτιστε τό σόν...» 2.

Δό ξα: Τοῦ Περιβάλλοντος· «Παντοκράτορ Κύριε...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ 

Θεοπάτωρ...».
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...» καί τά Ἀναγνώ
σματα τοῦ «Περιβάλλοντος». 

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ «Πε ρι βάλ λο ντος»· «Δι ά σπλάγ χνα οἰ

κτιρ μῶν...». 
Καὶ νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ναός καί πύλη 

ὑπάρχεις...» (ζήτει εἰς τήν Παρακλητικήν, εἰς 
τό Καί νῦν τῶν Ἀποστίχων τοῦ πλ. α΄ ἤχου, 
Σαββάτῳ ἑσπέρας).

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

Ἀνθίμου· «Τῆς ποίμνης σου...», Δό ξα τοῦ 
Ὁσίου Θεοκτίστου· «Ταῖς τῶν δακρύων σου 
ῥοαῖς...», Καί νῦν τοῦ «Πε ρι βάλ λοντος»· «Ὁ 
πά ντα τῷ ῥή μα τι...».

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 δ΄ ἤ χου καί τά Τρι α
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3 305

Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· 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 δ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 

ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Β΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ «Περιβάλλοντος».
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ «Πε ρι βάλ λο ντος»· «Ὡς Δε

σπό τῃ καί κτί στῃ...» με τά τοῦ Θε ο το κί ου αὐ
τοῦ.

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
«Περιβάλλοντος».

Κα τα βα σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό κε...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Β΄ Ἀ να στά σι μον· «Τόν λίθον θεωρήσα
σαι...», τοῦ Μηναίου· «Χορείαν ἄγε σήμε
ρον...», «Ἀγγελικῶς ἐβίωσας...», τοῦ «Πε
ρι βάλ λο ντος»· «Ὁ οὐ ρα νόν τῷ νεύ μα τι...» 
με τά τοῦ Θε ο το κί ου αὐτοῦ· «Ὁ ποιητής τῆς 
κτίσεως...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ δ΄ ἤ χου 4 καί τοῦ 
«Περιβάλλοντος»· «Ὕμνον σοι προσάγωμεν...» 4.

Δό ξα: Τό Β΄ Ἑ ω θι νόν «Μετά μύρων...».
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 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 φαιδρόν..», «Ὁ πά ντα τῷ ῥή μα τι...», 

«Τῆς ποίμνης σου...», «Ταῖς τῶν δακρύων σου 
ῥοαῖς...» τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἰ ω α κείμ καί Ἄν να...».
  Τρι σά γι ον.
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Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΓ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί γρη
γορεῖτε, στήκετε...» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13 – 24). (Εἰ 
βούλει λέγε τόν τοῦ «Περιβάλλοντος». Ζήτει 
τοῦτον τῇ 1ῃ Σεπτ.).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου· «Εἶπεν ὁ Κύριος τήν 
παραβολήν... ἄνθρωπός τις...» (Ματ θ. κσ΄ 33 
– 42).

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...».

Ἀ να γνώ σμα τα κα θη με ρι νῶν: Ἀ πό στο λοι τῆς σει ρᾶς ΙΔ΄ Ἑ βδο μά δος Ἐ πι
στο λῶν καί Εὐ αγ γέ λι α ΙΔ΄ Ἑ βδο μά δος Ματ θα ί ου.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βα βύ λα Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐ πι σκό που Ἀ ντι ο χεί ας, Μω ϋ σέ ως 
τοῦ Προ φή του. 

5. ΤΡΙΤΗ. Ζα χα ρί ου Προ φή του, πα τρός Ἰ ωάν νου τοῦ Προ δρό μου.

6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ νά μνη σις τοῦ ἐν Χώ ναις θαύ μα τος τοῦ Ἀρ χαγ γέ λου Μι χα ήλ. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· 
«Σταυ ρόν χα ρά ξας...». Κο ντά κι ον· «Ἰ ωα κείμ καί Ἄν να...». Ἀ πό στο
λος· «Εἰ ὁ δι ’ ἀγ γέ λων λα λη θείς λό γος...» (Ἑ βρ. β΄ 2 – 10). Εὐ αγ γέ λι ον· 
«Ὁ ἀ κού ων ὑ μῶν...» (Λουκ. ι΄ 16 – 21). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· 
«Ὁ ποι ῶν τούς Ἀγ γέ λους αὐ τοῦ πνεύ μα τα καί τούς λει τουρ γούς αὐ τοῦ 
πυ ρός φλό γα,  Ἀλ λη λού ϊα».

7. ΠΕΜΠΤΗ. Προ εόρ τι α τῆς Γεν νή σε ως τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Σώ ζο
ντος παιδομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀσπρογιᾷ τῆς Πάφου καί Εὐ ψυ χί ου Μαρ τύ
ρων. Εὐ ό δου καί Ὀ νη σι φό ρου Ἀ πο στό λων. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Σταυ
ρόν χα ρά ξας...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρθένος σήμερον καί Θεοτόκος...» (ζήτει 
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Κοντάκιον μετά τήν Στ΄ ᾨδήν τοῦ κανόνος). Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον 
τῆς ἡμέρας (Πέμπτη ΙΔ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί Πέμπτη ΙΔ΄ Ἑβδ. 
Ματθαίου). «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνινόν τῆς ἡμέρας «Εἰς πᾶσαν τήν 
γῆν...».

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΓΕ ΝΕ ΘΛΙ ΟΝ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΑ ΓΙ ΑΣ ΔΕ ΣΠΟΙ ΝΗΣ 
Η ΜΩΝ ΘΕ Ο ΤΟ ΚΟΥ. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου καί 
ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Σαλαμιωτίσσης. Πανηγυρίζει ἐπίσης καί ὁ 

Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ.

(Πρβλ. Τ.Μ.Ε. Τυπ. 8ης Σεπτ. § 4, 5, 6).

Τῇ Πέμπτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐκ τῆς ῥί ζης Ἰ εσ σαί...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον καί Θε ο τό κος Μα ρία...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 6 Ἰδιόμελα· «Σή με ρον ὁ τοῖς νο ε ροῖς θρό

νοις...».
Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον ὁ τοῖς νο ε ροῖς θρό νοις...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀνα γνώ σμα τα τῆς Ἑ ορ τῆς.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Ἰδιόμελα· «Ἡ παγκόσμιος χαρά...».
Δό ξα, Καί νῦν: «Δεῦ τε ἅ πα ντες πι στοί...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἡ γέν νη σίς σου Θε ο τό κε...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Παρασκευῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς, τό Τρι σά γι ον, τό 
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Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἡ γέν νη σίς σου Θε ο τό κε...» καί ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἡ γέν νη σίς σου Θε ο τό κε...» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τά ἐν τῷ Μηναίῳ, δίς ἕκαστον.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Μνη σθή σο μαι τοῦ ὀ νό μα τός σου ἐν πά σῃ γε

νε ᾷ καί γε νε ᾷ».
Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου: «Ἀ να στᾶ σα Μα ρι άμ...» (Λουκ. α΄ 39 – 56). 
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...» Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Αὕτη ἡμέρα Κυρίου...».

Κα νό νες: Καί οἱ δύο τῆς Ἑ ορ τῆς με τά στί χου· «Ὑ πε ρα
γί α Θε ο τό κε...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑπακοή· «Πύλην ἀδιόδευτον....».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς. Τό Συ να ξά

ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...».
Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: Ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων 

τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἡ τόν πρό ἡ λί ου...» καί· «Ἀλ λό
τρι ον τῶν μη τέ ρων...» με τά τοῦ στί χου· «Ὑ πε
ρα γί α Θε ο τό κε...» καί ἡ Κα τα βα σί α· «Μυ στι
κός εἶ Θε ο τό κε...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Ἀ γάλ λο νται τά πέ ρα τα...» καί «Ἀ δάμ ἀ να
και νί σθη τι...».

Αἶ νοι: Τά 3 Προσόμοια εἰς 4.
Δό ξα, Καί νῦν: «Αὕ τη ἡ μέ ρα Κυ ρί ου...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό ἀπολυτίκιον «Ἡ γέννησίς σου 

Θεοτόκε...».
  

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Ἑ ορ τῆς ὡς ἀ κο λού θως:
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Ἀ ντί φω νον Α΄.
• Μνή σθη τι, Κύ ρι ε, τοῦ Δα βίδ καί πά σης
τῆς πρα ό τη τος αὐ τοῦ.
• Ἰ δού ἠ κού σα μεν αὐ τήν ἐν Ἐ φρα θᾷ
εὕ ρο μεν αὐ τήν ἐν τοῖς πε δί οις τοῦ δρυ μοῦ.     «Ταῖς πρε σβεί αις
• Δε δο ξα σμέ να ἐ λαλή θη πε ρί σοῦ ἡ πόλις            της Θε ο τό κου...».
τοῦ Θε οῦ.
• Ὁ Θε ός ἐν μέ σῳ αὐ τῆς καί οὐ σα λευ θή σε ται.
• Δό ξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄.
• Ὤ μο σε Κύ ρι ος τῷ Δα βίδ ἀ λή θει αν καί
οὐ μή ἀ θε τή σει αὐ τήν.
• Ἐκ καρ ποῦ τῆς κοι λί ας σου θή σο μαι           «Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ
ἐ πί τοῦ θρό νου σου.             Θε οῦ, ὁ ἐν ἁγίοις
• Ἐ κεῖ ἐ ξα να τε λῶ κέ ρας τῷ Δα βίδ,              θαυμαστός...».      
ἡ τοί μα σα λύ χνον τῷ Χρι στῷ μου.
• Ὅ τι ἐ ξε λέ ξα το Κύ ρι ος τήν Σι ών,
ᾑ ρε τί σα το αὐ τήν εἰς κα τοι κί αν ἑ αυ τῷ.

 Δό ξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής...».

Ἀ ντί φω νον Γ΄.
• Ὧ δε κα τοι κή σω, ὅ τι ᾑ ρε τι σά μην αὐ τήν.
• Ἡ γί α σε τό σκή νω μα αὐ τοῦ ὁ Ὕ ψι στος.           «Ἡ Γέν νη σίς σου
• Ἅ γι ος ὁ να ός σου, θαυ μα στός ἐν δι και ο σύ νῃ.     Θε ο τό κε...».

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: «Ἡ Γέν νη σίς σου Θε ο τό κε...».
Κο ντά κι ον: «Ἰ ωα κείμ καί Ἄν να...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἡμέρας· «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν...» 

(Φιλιπ. β΄ 5 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἡμέρας· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην...» 

(Λουκ. ι΄ 38 – 42 καί ια΄ 27  28).
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Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἀλ λό τρι ον τῶν μη τέ ρων...».
Κοι νω νι κόν: «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ (πρό τῆς Ὑψώσεως). Τῶν Ἁ γί ων καί Δι καί ων Θε ο πα τό
ρων Ἰ ωα κείμ καί Ἄν νης.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Σταυ ρόν χα
ρά ξας...». Κο ντά κι ον· «Ἰ ωα κείμ καί Ἄν να...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον 
Ἁ γί ων (Γαλ. δ΄ 22 – 27 καί Λουκ. η΄ 16 – 21).

10. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ Υ ΨΩ ΣΕ ΩΣ. Μη νο δώ ρας, Μη τρο δώ ρας, Νυμ
φο δώ ρας μαρ τύ ρων, Πουλ χε ρί ας τῆς Βα σι λίσ σης, Ἀ πελ λοῦ, Λου κᾶ καί 
Κλή με ντος τῶν Ἀ πο στό λων. Ἠσαΐου τοῦ Κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κύκκου. Χρυσοστόμου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης. Ἦχος πλ. α΄. 
Ἑωθινόν Γ΄.

Σήμερον ἄγουσι τά ὀνομαστήρια αὐτῶν οἱ Πανιερώτατοι 
Μητροπολῖται Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος καί Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας.

 (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 9ης Σεπτ. § 13, 14. 
Κυριακή μετά τήν ἑορτήν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου)

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἡ Γέννησίς σου Θεοτόκε...».
Κο ντά κι ον: «Ἰωακείμ καί Ἄννα...».
Ἀ πό λυ σις:   (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀναστάσιμα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου 6 καί 

Προσόμοια Μεθέορτα· «Ποίοις οἱ εὐτελεῖς 
χείλεσιν...» εἰς 4 (10 Σεπτ.).
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Δό ξα:  Τῆς ἑορτῆς· «Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς...» 
(ζήτει εἰς τό Δόξα τῆς Λιτῆς τῆς 8ης Σεπτ.).

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Ἐν τῇ 
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...»

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα, Καί νῦν: Μεθέορτον· «Δι’ Ἀγγέλου προῤῥήσεως...» 

(ζήτει εἰς τό Δόξα, Καί νῦν τῶν Κεκραγαρίων 
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 10ης Σεπτ.).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον «Τόν συνάναρχον Λόγον...», 

Δόξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς· «Ἡ γέν νη σίς σου 
Θε ο τό κε...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤχου, τά 
Τρι α δι κά· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς ἑορτῆς 
«Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Τό Ἀναστάσιμον· «Τόν 

Συνάναρχον Λόγον...», Δόξα· τό αὐτό, Καί νῦν 
τῆς ἑορτῆς· «Ἡ γέν νη σίς σου Θε ο τό κε...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα καί ἀντί τῶν Θεοτοκίων τά 
μεθέορτα (10ῃ Σεπτ.).

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

Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ α΄ τῆς Ἑορτῆς.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό μεθέορτον Κά θι σμα· «Ἡ Παρθένος Μαριάμ...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τά Ἀναστάσιμα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος καί τό 

Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...».
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Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό κε...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Γ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερ

ται...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Ἀγάλλονται τά 
πέρατα...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου 4 καί 
μεθέορτα· «Γόνος Ἰωακείμ...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...».
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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Ἑορτῆς. Εἰς τό β΄ Ἀντίφωνον «... ὁ 
ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν Συνάναρχον Λόγον...», «Ἡ Γέννησίς σου 

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

Κο ντά κι ον:    «Ἰωακείμ καί Ἄννα...».  
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Ὑ ψώ σε ως· «Ἴ δε τε πη λί

κοις ὑ μῖν γράμ μα σιν...» (Γαλ. στ΄ 11 – 18).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Ὑ ψώ σε ως· «Οὐ δείς ἀ να βέ

βη κεν εἰς τόν οὐ ρα νόν...» (Ἰ ωάν. γ΄ 13 – 17).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς ΙΕ΄ 
Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΕ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θε ο δώ ρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, Εὐ φρο σύ νου ὁ σί ων, καί 
τῶν ἁ γί ων Δη μη τρί ου, τῆς συ ζύ γου αὐ τοῦ Εὐ αν θί ας καί τοῦ υἱ οῦ αὐ τῶν 
Δη μη τρι α νοῦ. 
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12. ΤΡΙΤΗ. Ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τοῦ Γε νε θλίου τῆς Θε ο τό κου. Αὐ το
νό μου, Κουρ νού του Ἐ πι σκό που Ἰ κο νί ου Ἱ ε ρο μαρ τύ ρων, Θε ο δώ ρου Ἀ λε
ξαν δρεί ας.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κατά τήν τοῦ Μηναίου (8ης Σε πτεμ βρί
ου) διάταξιν, πλήν τῶν Ἀ να γνω σμά των τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λι τῆς, ὡς 
καί τοῦ Πολυελέου καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου τοῦ Ὄρ θρου. Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ 
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (Τρίτη ΙΕ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί 
Τρίτη ΙΕ΄ Ἑβδ. Ματθαίου). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἀλ λό τρι ον...». Κοι νω
νι κόν· «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τά Ἐ γκαί νι α τοῦ Να οῦ τῆς Ἀ να στά σε ως. Προ εόρ τι α τῆς 
Ὑ ψώ σε ως τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Κορ νη λί ου Ἑ κα το ντάρ χου, Σε λεύ κου, 
Λου κι α νοῦ, Λε ο ντί ου μαρ τύ ρων. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κο ντά κι ον· τῶν Ἐ γκαι νί ων «Οὐ ρα
νός πο λύ φω τος...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας (13ης Σεπτ.). 
Κοι νω νι κόν· «Κύ ρι ε, ἠ γά πη σα εὐ πρέ πει αν Οἴ κου σου καί τό πον σκη νώ
μα τος δό ξης σου».

14. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΠΑ ΓΚΟ ΣΜΙ ΟΣ Υ ΨΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ ΜΙ ΟΥ ΚΑΙ ΖΩ Ο-
ΠΟΙ ΟΥ ΣΤΑΥ ΡΟΥ.

Πα νη γυ ρί ζου σιν αἱ Ἱ ε ραί Μο ναί Σταυροβουνίου, 
Σταυ ροῦ Ὁ μό δους καί Σταυ ροῦ Μίν θης.

Νηστεία αὐστηρά καί ἀπόλυτος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 14ης Σεπτ. §§ 5, 6, 7).

Τῇ Τετάρτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Τον ζῳοποιόν Σταυρόν…» , Δόξα· «Ὡς τοῦ 
ἄ νω στε ρε ώ μα τος...».

Κο ντά κι ον: «Οὐ ρα νός πο λύ φω τος...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σταυ

ρός ἀ νυ ψού με νος...» εἰς 6.
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε ἅ πα ντα τά ἔ θνη...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀνα γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Χαί ροις ὁ ζω η

φό ρος Σταυ ρός...».
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ὅν περ πά λαι Μωϋ σῆς...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κιον: «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Πέμπτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς, Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί
κι ον· «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου...» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τά τοῦ Μη ναί ου κα τά σει ράν, δίς ἕ κα στον.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Εἴ δο σαν πά ντα τά πέ ρα τα...».
Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου: «Πά τερ δό ξα σόν σου τό ὄ νο μα...» (Ἰ ωάν. ιβ΄ 

28 – 36). 
Εἶτα τό· «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ θε α σά με νοι...».

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Σύ μου σκέ πη κρα ται ά...» Καί 
νῦν· τό αὐ τό, «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός... Σταυ ρέ 
τοῦ Χρι στοῦ...».

Κα νών: Τῆς Ἑ ορ τῆς ἄ νευ στί χων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἐν πα ρα δεί σῳ με 

τό πρίν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς. Τό Συ να ξά



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14 315

ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...».
Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων. Κα τα

βα σί α· «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό κε...» καί· «Ὁ δι ά 
βρώ σε ως τοῦ ξύ λου...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σταυ ρός ὁ φύ λαξ...» (δίς) καί· 
«Σταυ ρός ὑ ψοῦ ται...» (ἅ παξ).

Αἶ νοι: Τά 3 Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ὤ τοῦ πα ρα
δό ξου θαύ μα τος...» εἰς 4.

Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον προ έρ χε ται...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη. 

Η ΤΕ ΛΕ ΤΗ ΤΗΣ Υ ΨΩ ΣΕ ΩΣ ΤΟΥ ΤΙ ΜΙ ΟΥ ΣΤΑΥ ΡΟΥ

 Πρό τοῦ Ἀσματικοῦ «Ἅγιος ὁ Θεός...» τῆς Δοξολογίας, οἱ Χο ροί 
με τα βαί νου σιν εἰς τήν Βόρειον (ἀ ρι στε ράν) Πύ λην τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος καί 
ἄρ χο νται ψάλ λειν τό Ἀ σμα τι κόν τῆς Δο ξο λο γί ας «Ἅ γι ος ὁ Θε ός...» ἀρ
γῶς, ὁ δέ Ἱ ε ρεύς, θυ μι ά σας τόν ἐ πί τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης Τί μι ον Σταυ ρόν, 
κεί με νον ἐν δί σκῳ ηὐ τρε πι σμέ νῳ με τά βα σι λι κῶν καί τρι ῶν ἀ νημ μέ νων 
κη ρί ων, αἴ ρει αὐ τόν καί ἐ ξέρ χε ται τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος ἐν πομπῇ, λι τα
νεύ ων τοῦτον ἐ ντός τοῦ Να οῦ, προ πο ρευ ο μέ νων Λαμπά δων καί Ἑ ξα πτε
ρύ γων, ἀ κο λου θού ντων τῶν Ψαλ τῶν, ὡς καί τοῦ Δι α κό νου θυ μι ῶ ντος. 
Οὕ τω πε ρι ελ θών τό ἐ σω τε ρι κόν τοῦ Να οῦ, ἔρ χε ται εἰς τό μέ σον αὐ τοῦ, 
ὅ που (ἀ πέ να ντι τοῦ Δε σπο τι κοῦ Θρό νου) ὑ πάρ χει τε τρα πό δι ον ηὐ τρε πι
σμέ νον καί πε ρι ελ θών τρίς τοῦ το, ἵ στα ται πρό αὐ τοῦ καί βλέ πων πρός 
ἀ να το λάς αἴ ρει τόν δί σκον ὑ πέρ τήν κε φα λήν αὐ τοῦ καί ἐκ φω νεῖ «Σο-
φί α. Ὀρ θοί». Εἶ τα ἀ πο θέ τει τόν δίσκον ἐ πί τοῦ τε τρα πο δί ου καί θυ μι ῶν 
κύ κλῳ αὐ τοῦ σταυ ρο ει δῶς, ψάλ λει τό «Σῶ σον Κύ ρι ε, τόν λα όν σου...», 
τό ὁ ποῖ ον ἐ πα να λαμ βά νου σι καί οἱ Χο ροί. Εἶ τα ὁ Ἱ ε ρεύς λαμ βά νει ἀ νά 
χεῖ ρας τόν Τί μι ον Σταυ ρόν με τά κλά δων βα σι λι κοῦ, αἴ ρει αὐ τόν εἰς ὕψος 
καί βλέπων πρός ἀνατολάς ἐκ φω νεῖ «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...». Ἀ κο λού
θως, ὑ πο κλι νό με νος, κρα τεῖ τόν Τί μι ον Σταυ ρόν εἰς χα μη λόν ὕ ψος ἄ νω θεν 
τοῦ δίσκου, τῶν Χο ρῶν ψαλ λό ντων τήν α΄ ἑ κα το ντά δα τοῦ «Κύ ρι ε ἐ λέ η-
σον», ὁ δέ Δι ά κο νος καί πι στοί, ἄν βού λω νται, ῥαί νου σι δι ά ῥο δο στά γμα
τος τόν Τί μι ον Σταυ ρόν, μέ χρις ἀ πο πε ρα τώ σε ως τῆς α΄ ἑ κα το ντά δος τοῦ 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον». Στρα φείς εἶτα πρός τά δε ξι ά, ὁ Ἱερεύς, καί βλέ πων 
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πρός βορ ρᾶν αἴ ρει καί πά λιν εἰς ὕψος τόν Τί μι ον Σταυ ρόν καί ἐκ φω νεῖ 
«Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ σε βῶν...» καί ἄρ χο νται οἱ Χο ροί τῆς β΄ ἑ κα
το ντά δος τοῦ «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νε ται με τά ἀ πό 
ἑ κά στην δέ η σιν κύ κλῳ τοῦ τε τρα πο δί ου). Συ μπλη ρω θεί σης τῆς β΄ ἑ κα το
ντά δος ἔρ χε ται εἰς τήν ἀ να το λι κήν πλευ ράν τοῦ τε τρα πο δί ου καί βλέ πων 
πρός δυ σμάς ὑψοῖ καί πά λιν τόν Σταυ ρόν καί ἐκ φω νεῖ «Ἔ τι δε ό με θα 
ὑ πέρ τοῦ Πα τρός καί Ἀρ χι ε πι σκό που ἡμῶν ... καί πά σης τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἡ μῶν ἀ δελ φό τη τος», καί ψάλ λε ται ἡ γ΄ ἑ κα το ντάς τοῦ «Κύ ρι ε ἐ λέ-
η σον». Συ μπλη ρω θεί σης καί ταύ της ἔρ χε ται εἰς τήν βόρειον πλευ ράν τοῦ 
τε τρα πο δί ου καί βλέ πων πρός νό τον αἴ ρει καί πά λιν τόν Σταυ ρόν καί 
ἐκ φω νεῖ «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ πάσης Ἀρχῆς καί Ἐξουσίας ἐν τῷ Ἔθνει 
ἡμῶν, τοῦ κα τά ξη ράν, θά λασ σαν καί ἀ έ ρα Ἐ θνι κοῦ ἡ μῶν στρα τοῦ 
καί σύ μπα ντος τοῦ εὐ λο γη μέ νου Ἑλληνικοῦ ἡ μῶν Γένους», καί ψάλ λε
ται ἡ δ΄ ἑ κα το ντάς τοῦ «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον». Συμπλη ρω θεί σης καί ταύ της, ὁ 
Ἱ ε ρεύς ἔρ χε ται πά λιν πρό τῆς δυ τι κῆς πλευ ρᾶς τοῦ τε τρα πο δί ου καί βλέ
πων πρός ἀ να το λάς, αἴ ρει τόν Σταυ ρόν καί ἐκ φω νεῖ «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ 
ἐ λέ ους, ζω ῆς, εἰ ρή νης, ὑ γεί ας, σω τη ρί ας καί μα κρο η με ρεύ σε ως τῶν 
δού λων τοῦ Θε οῦ, τῶν ἐ πι τε λού ντων τήν ἁ γί αν ἑ ορ τήν ταύ την, τῶν 
ἐ νο ρι τῶν, ἐ πι τρό πων, συν δρο μη τῶν καί ἀ φι ε ρω τῶν τοῦ Ἁ γί ου Να οῦ 
τού του, πάντων τῶν κοπιώντων καί ψαλλόντων ἐν αὐτῷ καί ὑ πέρ 
πά σης ψυ χῆς χρι στι α νῶν ὀρ θο δό ξων» καί ψάλ λε ται ἡ ε΄ ἑ κα τοντάς τοῦ 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον». Με θ’ ὅ ἐ άν χο ρο στα τῇ Ἀρ χι ε ρεύς κα τέρ χε ται τοῦ Θρό
νου καί αἴ ρων τόν Τί μι ον Σταυ ρόν, βλέ πων πρός ἀ να το λάς, ψάλ λει· «Ὁ 
ὑ ψω θείς ἐν τῷ Σταυ ρῷ...». Εἶ τα ἀ πο θέ τει τόν Σταυ ρόν ἐ πί τοῦ δί σκου 
καί προ σκυ νῶν με τά βα θεί ας ὑ πο κλί σε ως, ψάλ λει· «Τόν Σταυ ρόν σου 
προ σκυ νοῦ μεν...», ὅ περ ἐ πα να λαμ βά νε ται ὑ πό τῶν Χο ρῶν. Ἀρ χι ε ρέ ως μή 
χο ρο στα τοῦ ντος ταῦ τα πά ντα ἐ πι τε λεῖ ὁ λει τουρ γῶν Ἱ ε ρεύς. Ἀ κο λού θως 
γί νε ται ἡ προ σκύ νη σις τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ, ὑ πό τῶν πι στῶν, ψαλ λο μέ
νου τοῦ Ἰ δι ο μέ λου «Δεῦ τε πι στοί...». Τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Σῶ σον Κύ ρι ε, τὸν 
λα όν σου...» καί ἄρ χε ται ἡ Θεί α Λει τουρ γί α.

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Ἑ ορ τῆς ὡς ἀ κο λού θως:
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Ἀ ντί φω νον Α΄.
• Ὁ Θε ός, ὁ Θεός μου πρό σχες μοι, ἵ να τί
ἐ γκα τέ λι πές με;
• Μα κράν ἀ πό τῆς σω τη ρί ας μου οἱ λό γοι
τῶν πα ρα πτω μά των μου.               «Ταῖς πρε σβεί αις
• Ὁ Θε ός μου κε κρά ξο μαι ἡ μέ ρας                       της Θε ο τό κου...».
καί οὐκ εἰ σα κού σῃ.
• Σύ δέ ἐν Ἁ γί ῳ κα τοι κεῖς, ὁ ἔ παι νος
τοῦ Ἰσ ρα ήλ.
• Δό ξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄.
• Ἵ να τί ὁ Θε ός ἀ πώ σω εἰς τέ λος;
• Μνή σθη τι τῆς συ να γω γῆς σου, ἧς ἐ κτή σω ἀ π’ 
ἀρ χῆς.                                           «Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ
• Ὄ ρος Σι ών τοῦ το, ὅ κα τε σκή νω σας ἐν αὐ τῷ.      Θε οῦ, ὁ σαρ κί
• Ὁ δέ Θε ός βα σι λεύς ἡ μῶν, πρό αἰ ώ νων             σταυ ρω θείς...».
εἰρ γά σα το σω τη ρί αν ἐν μέ σῳ τῆς γῆς.
 
 Δό ξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής...».

Ἀ ντί φω νον Γ΄.
• Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν,
ὀρ γι ζέ σθω σαν λα οί.
• Κύ ρι ος ἐν Σι ών μέ γας καί               «Σῶ σον Κύ ρι ε, τόν
ὑ ψη λός ἐ στιν ἐ πί πά ντας τούς λα ούς.      λα όν σου...».
• Ἐ ξο μο λο γη σά σθω σαν τῷ 
ὀ νό μα τί σου τῷ με γά λῳ, ὅ τι φο βε ρόν 
καί ἅ γι όν ἐ στιν.

Εἰ σο δι κόν: «Ὑ ψοῦ τε Κύ ρι ον τόν Θε όν ἡ μῶν καί προ σκυ
νεῖ τε τῷ ὑ πο πο δί ῳ τῶν πο δῶν αὐ τοῦ, ὅ τι ἅ γι
ός ἐ στι. Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ σαρ κί σταυ
ρω θείς, ψάλ λο ντάς σοι· Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Σῶ σον Κύ ρι ε, τόν λα όν σου...».



318 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14-16

Κο ντά κι ον: «Ὁ ὑ ψω θείς ἐν τῷ Σταυ ρῷ...».
Ἀ ντί Τρι σα γί ου: «Τόν Σταυ ρόν σου προ σκυ νοῦ μεν...».
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ὁ λό γος ὁ τοῦ σταυ ροῦ...» 

(Α΄ Κορ. α΄ 18 – 24).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τῷ και ρῷ ἐ κεί νῳ συμ βού λι ον 

ἐ ποί η σαν...» μέ χρι καί τῆς φρά σε ως· «κλί νας 
τήν κε φα λήν πα ρέ δω κε τό πνεῦ μα». (Ἰ ωάν. 
ιθ΄ 6 – 11, 13 – 20, 25 – 28 καί 30).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό κε...».
Κοι νω νι κόν: «Ἐ ση μει ώ θη ἐ φ’ ἡ μᾶς τό φῶς τοῦ προ σώ που 

σου Κύ ρι ε».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: Σῶ σον Κύ ρι ε, τόν λα όν σου...».
  «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νι κή τα Με γα λο μάρ τυ ρος, Φι λο θέ ου Ὁ σί ου, Συ με ών 
Θεσ σα λο νί κης. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ ψάλλεται τό Μέγα Προκείμενον «Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ 
καί ἐν τῇ γῇ πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν» μετά τῶν στίχων αὐτοῦ.

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐ φη μί ας με γα λο μάρ τυ ρος καί 
πανευφήμου, Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Κυπρίου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 14ης Σεπτεμβρίου § 8).
Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ με τά τῶν Με θε όρ

των. Καταβασίαι «Σταυρόν χαράξας...». Εἰς τούς Αἴνους τά 3 Προσόμοια 
«Ὑψουμένου σου Δέσποτα...» (Μικρός Ἑσπερινός 14ης Σεπτ.) καί τά 3 
Ἰδιόμελα τῆς Ἁγίας «Ἀθλητικήν πανήγυριν πιστοί...». Δόξα, Καί νῦν «Σύ 
μου σκέπη κραταιά...» (Μικρός Ἑσπερινός 14ης Σεπτ.).

Εἰς τήν Λειτουργίαν τά Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν... ὁ σαρκί σταυρωθείς...». Μετά τήν Εἴσοδον, Ἀπολυτίκια 
«Σῶσον Κύριε...», «Τῷ θείῳ ἔρωτι...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον 
«Ὁ ὑψωθείς...». Τρισάγιον. Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Σαββάτου 
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μετά τήν Ὕψωσιν (Α΄ Κορ. α΄ 26 – β΄ 5) καί (Ἰω. η΄ 21 – 30). Εἰς τό 
«Ἐξαιρέτως...» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...». 
«Εἴδομεν τό φῶς...» καί ἀπόλυσις.

17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σο φί ας καί τῶν τρι ῶν θυ γα τέ
ρων αὐ τῆς Πί στε ως, Ἀ γά πης καί Ἐλ πί δος μαρ τύ ρων, Ἡ ρα κλει δί ου ἐ πι
σκό που Τα μα σέ ων, Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων, Ἀναστασίου ὁσίου ἐν 
Περιστερωνοπηγῇ Κύπρου. Ἦ χος πλ. β΄.  Ἑ ω θι νόν Δ΄.

Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Ἁγίου Ἡρακλειδίου 
παρά τό χωρίον Πολιτικόν.

 Ὅπου ἐάν ἑορτάζωνται οἱ Ἅγιοι, ἡ ἀκολουθία αὐτῶν δύναται 
νά συμψαλῇ μετά τῆς Ἀναστασίμου καί τῶν μεθεόρτων τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν κατωτέρω τυπικήν διάταξιν. 
Εἰς τήν διάταξιν τά τοῦ ἑορταζομένου ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων Ἁγίου 
ὁριζόμενα ἀναφέρονται ὡς τά «τοῦ Ἁγίου».

(ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεμβρίου § 9, 10, 11).

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Σῶ σον Κύ ρι ε, τόν λα όν σου...»
Κο ντά κι ον: «Ὁ ὑ ψω θείς ἐν τῷ Σταυ ρῷ...»
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 4, Με θέ ορ τα 

Προσόμοια (17ης Σε πτ.)· «Σήμερον ἐξέλαμ
ψε...» 3 καί 3 τοῦ Ἁγίου.

Δό ξα: Μεθέορτον· «Τῶν Προφητῶν αἱ φωναί...» 
(17ῃ Σε πτ.).

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου «Τίς μή 
μακαρίσει σε...».
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Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί 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.
Δό ξα: Τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 
Καί νῦν: Με θέ ορ τον· «Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώ

μεθα...» (17ῃ Σε πτ.).
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», 

Δό ξα· τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, Καί νῦν τῆς 
Ἑορτῆς· «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».

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

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. β΄ ἤχου, ἡ Λιτή 
τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον καί 
τό Ἀπολυτίκιον «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» Τό Ἀ να στά σι μον· 

«Ἀγγελικαί δυνάμεις...», Δό ξα· τοῦ ἑορταζο
μένου Ἁγίου, Καί νῦν τῆς Ἑορτῆς· «Σῶ σον 
Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά τῆς 
Ἑορτῆς (14 Σε πτ.). 

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

Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς ἑ ορ τῆς.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Ἁγίου, Δόξα τοῦ Ἁγίου, Καί 

νῦν Μεθέορτον «Ἐν παραδείσῳ με τό πρίν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Τό 

Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...».
Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό κε...».
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Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά
ψαντες...», τοῦ Ἁγίου καί τό τῆς Ἑορτῆς· 
«Σταυρός ὁ φύλαξ...» (ἅπαξ).

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. β΄ ἤχου 4 καί 
Μεθέορτα Προσόμοια «Λόγχην σύν τῷ 
Σταυρῷ…» εἰς 4 (17ῃ Σεπτ.). 

Δό ξα: Τό Δ΄ Ἑ ω θι νόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς...».
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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς ἑ ορ τῆς. Εἰς τό β΄ ἀ ντί φω νον «...ὁ σαρ κί 
σταυ ρω θε ίς...» 

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἀ να στάς ἐκ νε
κρῶν...».

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν 
λα όν σου...», τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ὁ ὑ ψω θε ίς ἐν τῷ Σταυ ρῷ...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς με τά τήν Ὕ ψω σιν· «Εἰ δό τες ὅ τι οὐ 

δι και οῦ ται...» (Γαλ. β΄ 16 – 20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς με τά τήν Ὕ ψω σιν· «Ὅ στις θέ λει 

ὀ πί σω μου...» (Μάρκ. η΄ 34 – θ΄ 1).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...», «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».
Ἀ να γνώ σμα τα κα θη με ρι νῶν: Ἀ πό στο λοι τῆς σει ρᾶς ΙΣΤ΄ Ἑ βδο μά δος 
Ἐ πι στο λῶν καί Εὐ αγ γέ λι α Α΄ Ἑ βδο μά δος Λου κᾶ.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐ με νί ου Ἐ πι σκό που Γορ τύ νης ὁ σί ου, Ἀ ρι άδ νης μάρ τυ ρος. 
  
19. ΤΡΙΤΗ. Τρο φί μου, Σαβ βα τί ου καί Δο ρυ μέ δο ντος μαρ τύ ρων.
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20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐ στα θί ου με γα λο μάρ τυ ρος, Θε ο πί στης τῆς συμ βί ας αὐ
τοῦ καί Ἀ γα πί ου καί Θε ο πί στου τῶν υἱ ῶν αὐ τῶν. Μαρτίνου πάπα Ῥώμης, 
Μελετίου ἐπισκόπου Κύπρου, Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Ἀ πό στο
λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Μεγαλομάρτυρος (Ἐφεσ. στ΄ 10 – 17) καί (Λουκ. 
κα΄ 12 – 19). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς 
μνημόσυνον...». «Εἴδομεν τό φῶς...» καί ἀπόλυσις.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Ὑ ψώ σε ως τοῦ Τι μί ου Σταυ-
ροῦ. Κο δρά του Ἀ πο στό λου, Ἰ ω νᾶ προ φή του, Μελετίου καί Ἰσαακίου 
ἐπισκόπων Κύπρου ὁσίων. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Σεπτεμβρίου § 17).

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ τῆς Ἑορτῆς ἡμέρᾳ, 
ἐξαιρουμένων, ἐν μέν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Ἀναγνωσμάτων, ἐν δέ τῷ 
Ὄρθρῳ, τῆς Λιτῆς, τοῦ Πολυελέου καί τοῦ μετ’ αὐτόν καθίσματος καί τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (Πέμπτη ΙΣΤ΄ Ἑβδ. 
Ἐπιστολῶν καί Πέμπτη Α΄ Ἑβδ. Λουκᾶ). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» «Ὁ διά 
βρώσεως τοῦ ξύλου...». Κοινωνικόν «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς...». «Σῶσον 
Κύριε, τόν λαόν σου...». Ἀπόλυσις.

Ση μεί ω σις: Ἐ φε ξῆς καί μέ χρι τῆς 7ης Νο εμ βρί ου ψάλ λο νται: Κα τα βα σί αι «Ἀ νοί ξω 
τό στό μα μου...», Εἰ σο δι κόν· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...» καί Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α 
τῶν Χρι στι α νῶν...».

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φω κᾶ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ, Ἰ σα άκ 
καί Μαρ τί νου τῶν Μαρ τύ ρων.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Σύλ λη ψις τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου, Ῥαΐ δος μάρ τυ ρος, 
Ξαν θίπ πης καί Πο λυ ξέ νης τῶν αὐ τα δέλ φων Ὁ σί ων.
 
Ἡ Ἀ κο λου θί α ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα 
μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος καί 
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Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Προ δρό μου (Γαλ. δ΄ 22 – 27) καί (Λουκ. α΄ 5 – 25). «Ἄ ξι
όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον...».

24. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ. Θέ κλης με γα λο μάρ τυ ρος καί ἰ σα πο στό λου. 
Ἀ νά μνη σις τοῦ ἐν Κυ θή ροις θαύ μα τος τῆς Θε ο τό κου. Σι λου α νοῦ ὁ σί ου 
τοῦ Ἀθωνίτου. Ἦ χος βαρύς. Ἑ ω θι νόν Ε΄.

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Θέκλης παρά τό χωρίον Μοσφιλωτή.
 

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κον: «Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα...». 
Κο ντά κι ον: «Εὐφραίνεται λαμπρῶς...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ βαρέος ἤ χου 6 καί τῆς Ἁγίας 

Θέκλης «Κύριε, εἰ καί ἐν θυρίδι...» 4.
Δό ξα: Τῆς Ἁγίας «Ἀθλητικοῖς παλαίσμασι...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον 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: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῆς Ἁγίας «Λεόντων ὁρμάς...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ

νε...» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό Καί νῦν 
τῶν Ἀποστίχων τοῦ πλ. δ΄ ἤχου, Σαββάτῳ 
ἑσπέρας).

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

σου...», Δό ξα τῆς Ἁγίας· «Ἡ ἀμνάς σου 
Ἰησοῦ...», Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό 
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».
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Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...»

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ βαρέος ἤ χου καί τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ Ἤχου.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 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 (Ε΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς Ἁγίας.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῆς Ἁ γί ας· «Εἰς ἀνδρείαν τό 

θῆλυ...» μετά τοῦ Θεοτοκίου· «Ὡς Παρθένον 
καί μόνην...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά ἀ να στά σι μα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός 

Χριστός...», τῆς Ἁγίας· «Ῥωσθεῖσα καλλιπάρ
θενε...», μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Κυρίως 
Θεοτόκον σε...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα τοῦ βαρέος ἤχου 4 καί τῆς Ἁγίας 
Στιχηρά Ἰδιόμελα· «Ἀθλητικόν στάδιον...» 4.

Δό ξα: Τό Ε΄ Ἑ ω θι νόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμά
των Χριστέ...».

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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
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Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...», «Ἡ ἀμνάς 

σου Ἰησοῦ...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ 
Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἁγίας Θέκλης· «Τέκνον Τιμόθεε, 

παρηκολούθηκάς μου...» (Β΄ Τιμ. γ΄ 10 – 15).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Α΄ Λου κᾶ· «Ἑστώς ὁ Ἰησοῦς παρά 

τήν λίμνην...» (Λουκ. ε΄ 1 – 11).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα Καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΖ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια Β΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐ φρο σύ νης ὁ σί ας, Πα φνου τί ου τοῦ πα τρός αὐ τῆς καί 
ἑ τέ ρου Πα φνου τί ου μάρ τυ ρος. 

  
26. ΤΡΙΤΗ. Ἡ με τά στα σις τοῦ Ἁ γί ου ἐν δό ξου καί πα νευ φή μου Ἀ πο-
στό λου Ἰ ωάν νου τοῦ Θε ο λό γου καί Εὐ αγ γε λι στοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐν Λευκωσίᾳ.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα
σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α...». Ἀ πό στο λος· 
(Α΄ Ἰ ωάν. δ΄ 12 – 19). Εὐ αγ γέ λι ον· (Ἰ ωάν. ιθ΄ 25 – 27, κα΄ 24 – 25). «Ἄ ξι όν 
ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Καλ λι στρά του, Γαϊ α νῆς μαρ τύ ρων, Μάρ κου, Ἀ ρι στάρ χου 
καί Ζή νω νος ἀ πο στό λων. 
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28. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ εὕρεσις καί ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Νε ο φύ του 
Ἐ γκλεί στου, Χα ρί τω νος Ὁ μο λο γη τοῦ, Αὐξεντίου ὁσίου. 

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.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Μόρφου κ. Νεόφυτος.

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κυ ρι α κοῦ Ὁ σί ου τοῦ Ἀ να χω ρη τοῦ, Πετρωνίας 
μάρτυρος. 

30.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γρη γο ρί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐπισκόπου καί φω τι στοῦ 
τῆς Ἀρ με νί ας.


