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Ἀπολυτίκιον Ἀπ. Βαρνάβα

Ἦχος α´.

Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου,

τῆς Οἰκουμένης τὸν κήρυκα, 

τῶν Ἀντιοχέων τὸν πρῶτον,

τῆς χριστωνύμου κλήσεως ἀρχιτέκτονα, 

τῆς Ῥώμης τὸν κλεινὸν εἰσηγητήν

καὶ θεῖον τῶν ἐθνῶν σαγηνευτήν, 

τὸ τῆς χάριτος δοχεῖον,

τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος τὸν ἐπώνυμον,

ἀπόστολον τὸν μέγαν,

τὸν τοῦ θείου Παύλου συνέκδημον,

τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτον,

τῶν δώδεκα ἰσοστάσιον·

πάντες συνελθόντες σεπτῶς οἱ πιστοὶ

τὸν Βαρνάβαν ᾄσμασι στέψωμεν·

πρεσβεύει γὰρ Κυρίῳ 

ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Παραίνεσις περὶ τοῦ σεβασμοῦ εἰς τὴν τάξιν

Ο ὐδὲν μικρὸν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, οὐδὲν δίχα λόγου· 

ὅτι αὐτοῦ τοῦ ζῶντος Λόγου ἡ Ἐκκλησία, διὸ μετὰ λό-

γου πάντα μεγίστου. Πῶς οὖν τολμᾷ τις ὅλως τὰ μετὰ 

λόγου καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἰδίαις ὁρμαῖς παρορᾶν; 

καὶ ἑαυτὸν εἰσάγειν τῆς τούτων καταλύσεως νομοθέ-

την; Οὐκ οἶδας ὅτι τάξις συνέχει πάντα, ὡς γέγραπται; 

καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀκαταστασίας ὁ Θεός, ὡς ὁ Θεορρήμων 

ἔφη, ἀλλ᾽ εἰρήνης καὶ τάξεως; καὶ ὅτι ἡ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

εὐταξία καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐστί; Μὴ παράλυε τοιγα-

ροῦν τὴν ἄνωθεν τάξιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἔσο συν τηρῶν 

ταύτην, καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ζηλῶν ὅση δύναμις· καὶ μὴ 

μόνον σπούδαζε ἃ παρέλαβες συνιστᾶν, ἀλλὰ καὶ προ-

σθήκαις ἱεραῖς ἐπαυξάνειν καὶ κοσμεῖν ταῦτα, ὡς καὶ οἱ 

πατέρες ἡμῶν. Ὑπερμάχει οὖν τῶν ἱερῶν τάξεων, ἵνα 

μισθοὺς πολλαπλοὺς κομίσῃ παρὰ Θεοῦ, ὡς ἀγαπῶν 

εὐπρέπειαν οἴκου Κυρίου καὶ τὴν ἱερὰν τηρῶν τάξιν.

Συμεὼν Θεσσαλονίκης,

Διάλογος, PG 155, 680BC
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Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι

ΤΗι ΕΝ ΤΗι ΕΠΙΣΚΟΠΗι ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗι 

ΣΕΒΑΣΜΙΑι ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΦΑΤΩι ΙΕΡΑι ΜΟΝΗι

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 

ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ (1867-2017)







ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ

Συμπληρώθηκαν ἤδη 150 χρόνια ἀπὸ τὴν 15η Αὐγούστου τοῦ 
ἔτους 1867, ἡμέρα τέλεσης τῆς ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων τοῦ 
Καθολικοῦ τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου 

τοῦ Πρωτοκλήτου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ ἀνατολικότερο ἄκρο τῆς 
χερσονήσου τῆς Καρπασίας. 

Ὡς γνωστόν, ἡ παράδοση φέρει τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα νὰ ἔχει περάσει 
ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο, ταξιδεύοντας μὲ πλοῖο, τὸν 1ο αἰῶνα μ.Χ. Ἐκεῖ ὁ 
Ἀπόστολος δημιούργησε μιὰ πηγὴ στὸ βράχο ἀπὸ τὴν ὁποία ἄρχισε νὰ 
ἀναβλύζει ἄφθονο νερό, γνωστὸ μέχρι τὶς μέρες μας ὡς Ἁγίασμα τοῦ 
Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Αὐτὸ τὸ ἁγίασμα θεράπευσε καὶ τὸ τυφλὸ παιδὶ 
τοῦ καπετάνιου τοῦ καραβιοῦ, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, 
ἔκτισε στὴν ἴδια τοποθεσία ναὸ ἀφιερωμένο στὸν Πρωτόκλητο μαθητὴ 
τοῦ Χριστοῦ.

Ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πολλοὶ περιηγητές, ἐπισκέπτες καὶ χαρτογράφοι τῆς 
Κύπρου, ἀναφέρουν τὸ σημεῖο ἐκεῖνο ὡς λιμανάκι, ἢ ἀκρωτήριο, ἢ καὶ 
Μοναστήρι Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Διασώζεται ὡς σήμερα σε χαμηλότερο 
ἐπίπεδο ἀπό τόν ναό ὁ παλαιότερος ναός τῶν χρόνων τῆς Φραγκοκρατίας.

Ἡ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἔγινε ἰδιαίτερα γνωστὴ μετὰ τὸν 
19ο αἰῶνα καὶ συγκεκριμένα μετὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ καὶ 
τῶν πέριξ αὐτοῦ κτιρίων. Ὡς νέος κτήτωρ καὶ ἐπανιδρυτὴς τῆς Μονῆς 
θεωρεῖται δικαίως ὁ πατὴρ Ἰωάννης Νικόλα Διάκου (1827-1909), ἀπὸ τὸ 
Ριζοκάρπασο. Ὁ ἐν λόγῳ ἐνάρετος δραστήριος κληρικὸς προσέφερε στὴν 
Μονὴ τὴν πατρική του περιουσία καὶ περιῆλθε τὴν Κύπρο συλλέγοντας 
εἰσφορὲς μὲ σκοπὸ τὴν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἄλλων κτηρίων τῆς 
Μονῆς. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ ἔγιναν τὴν 15η Αὐγούστου 1867 ἀπὸ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρόνιο, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Μονὴ 
πανηγυρίζει γιὰ δεύτερη φορὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν 30ὴ Νοεμβρίου. 

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἀποστόλου Ἀνδρέου διοικεῖται ἀπὸ Διαχειριστικὴ 
Ἐπιτροπὴ σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό της, ποὺ συμφωνήθηκε  μεταξύ 



 ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ 13

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν κατοίκων τοῦ Ριζοκαρπάσου. 

Τὰ πολλὰ θαυμαστὰ σημεῖα ποὺ συνέβησαν στὴ Μονὴ διὰ πρεσβειῶν 
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, συνετέλεσαν ὥστε ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια 
τῆς ἐπαναλειτουργίας της, νὰ συρρέουν σὲ αὐτὴν ἀναρίθμητα πλήθη 
προσκυνητῶν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς νήσου μας καὶ λόγω τῶν ἀποστάσεων, 
νὰ διανυκτερεύουν σὲ κτήριά της, ἢ ἀκόμα καὶ στὸ ὕπαιθρο. 

Ἡ μεγάλη καὶ μαζικὴ ἱεραποδημία τῶν πιστῶν της νήσου μας πρὸς τὴν 
σεβάσμια Μονὴ τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ τοῦ Κυρίου διακόπηκε βίαια 
μὲ τὴν Τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974. Ἀπὸ τότε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου, ἐξυψώθηκε στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν Κυπρίων, ὡς σύμβολο 
ἐγκαρτέρησης καὶ ὑπομονῆς, ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς συλλογικῆς μνήμης 
καὶ τοῦ πόθου γιὰ ἐλευθερία καὶ δικαιοσύνη στὸ μαρτυρικό μας νησί. 
Μόλις τὴν 15η Αὐγούστου τοῦ 1978, ἐπετράπη ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς ἡ 
τέλεση τῆς θείας λειτουργίας στὴ Μονὴ γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν εἰσβολὴ 
μὲ παρουσία προσκυνητῶν ἀπὸ κατεχόμενες κοινότητες τῆς περιοχῆς. 

Μετὰ τὴν σχετικὴ ἄρση τῶν περιορισμῶν στὴ διακίνηση πρὸς τὰ 
κατεχόμενα τὸ 2003, χιλιάδες συμπατριωτῶν μας συρρέουν πρὸς τὴν Ἱερὰ 
Μονή, προκειμένου νὰ ἀνάψουν μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου τὸ κερὶ τῆς εὐλάβειάς τους καὶ νὰ ἐναποθέσουν σὲ αὐτὸν τοὺς 
πόνους, τὶς θλίψεις, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐλπίδες τους. 

Ἡ ἀνασύσταση τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Καρπασίας τὸ 2007 καὶ ἡ 
ἐκλογὴ τοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, σηματοδότησε 
τὴν ἀποκτάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία ὑπὸ τὸ βάρος τῶν χρόνων 
κινδύνευε μὲ κατάρρευση. Μετὰ τὴν ὑπερπήδηση τῶν διαφόρων δυσκολιῶν 
ὁλοκληρώθηκε ἡ πρώτη φάση τῆς ἀποκατάστασης, ἐνῶ ἀναμένεται 
σύντομα ἡ ἔναρξη τῆς δεύτερης φάσης τῶν ἐργασιῶν. 

Θεωροῦμε, ὡς ἱερὴ ὑποχρέωση τὴν ἀφιέρωση τῶν Τυπικῶν Διατάξεων 
τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2018 τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὴν σεβάσμια 
Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Καρπασίας. Διάπυρη εὐχὴ ὅλων μας 
εἶναι ὅπως ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου, μᾶς ἀξιώσει μὲν νὰ τὸν τιμοῦμε στὸ ἐλεύθερο Μοναστήρι του, 
στηρίζει δὲ καὶ ὁπλίζει μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ τόσο τὸν ἡρωικὸ του Οἰκονόμο 
π. Ζαχαρία Γεωργίου, ὅσο καὶ ὅλους τοὺς ἐγκλωβισμένους ἀδελφούς μας. 
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ΣΤΙΧΟΙ ΠΡΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ

Α. Εἰς τόν Ἑσπερινόν.

 α) Εἰς τό «Κύριε ἐκέκραξα»:

Ὅταν τά Στιχηρά εἶναι 10
1) Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τήν ψυχήν μου τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί 
σου.
2) Ἐμέ ὑπομενοῦσι δίκαιοι ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.

Ὅταν εἶναι 8
3) Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι Κύριε· Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.
4) Γενηθήτω τά ὦτα σου προσέχοντα εἰς τήν φωνήν τῆς δεήσεώς μου.

Ὅταν εἶναι 6
5) Ἐάν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρά 
σοί ὁ ἱλασμός ἐστιν.
6) Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου 
εἰς τόν λόγον σου· ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπί τόν Κύριον.
7) Ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός ἀπό φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω 
Ἰσραήλ ἐπί τόν Κύριον.
8) Ὅτι παρά τῷ Κυρίῳ τό ἔλεος καί πολλή παρ’ αὐτῷ λύτρωσις καί 
αὐτός λυτρώσεται τόν Ἰσραήλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ.
9) Αἰνεῖτε τόν Κύριον πάντα τά ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν πάντες οἱ λαοί.
10) Ὅτι ἐκραταιώθη τό ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου 
μένει εἰς τόν αἰῶνα.

 β) Εἰς τά Ἀπόστιχα τοῦ Σαββάτου:

Τό α΄ Ἀπόστιχον ψάλλεται ἄνευ Στίχου.
Εἰς τό β΄: Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο 
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Κύριος δύναμιν καί περιεζώσατο.
Εἰς τό γ΄: Καί γάρ ἐστερέωσε τήν Οἰκουμένην ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
Εἰς τό δ΄: Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Β. Εἰς τόν Ὄρθρον.

 α) Εἰς τήν «Τιμιωτέραν»: 

1) Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμά μου ἐπί 
τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
2) Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδού γάρ ἀπό 
τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
3) Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καί ἅγιον τό ὄνομα αὐτοῦ, καί 
τό ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεάν καί γενεάν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
4) Ἐ ποί η σε κρά τος ἐν βρα χί ο νι αὐ τοῦ· δι ε σκόρ πι σεν ὑ πε ρη φά νους 
δι α νοί ᾳ καρ δί ας αὐ τῶν.
5) Καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων, καί ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας 
ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καί πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
6) Ἀντελάβετο Ἰσραήλ παιδός αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθώς ἐλάλησε 
πρός τούς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ καί τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

 β) Εἰς τούς Αἴνους τῶν Κυριακῶν:

1) Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον, δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς 
ὁσίοις αὐτοῦ.
2) Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν ἐν στερεώματι 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
3) Αἰνεῖτε αὐτόν ἐπί ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν κατά τό 
πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
4) Αἰ νεῖ τε αὐ τόν ἐν ἤ χῳ σάλ πιγ γος· αἰ νεῖ τε αὐ τόν ἐν ψαλ τη ρί ῳ καί 
κι θά ρᾳ.
5) Αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ· αἰνεῖτε αὐτόν ἐν χορδαῖς καί 
ὀργάνῳ.
6) Αἰνεῖτε αὐτόν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτόν ἐν κυμβάλοις 
ἀλαλαγμοῦ, πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.
7) Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεός μου· ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μή ἐπιλάθῃ τῶν 
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πενήτων σου εἰς τέλος.
8) Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· διηγήσομαι πάντα τά 
θαυμάσιά σου.

 Ὅταν εἰς τάς Κυριακάς ψάλλωνται Τροπάρια ἑορταζομένων 
Ἁγίων, παραλείπονται οἱ ἀνωτέρω δύο τελευταῖοι (7ος καί 8ος) στίχοι, 
«Ἀνάστηθι, Κύριε...» καί «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε...», καί ἀντ’ αὐτῶν 
λέγονται οἱ ἐν τοῖς Ἀποστίχοις τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἐλλείψει δέ τούτων, 
λέγονται οἱ ἑξῆς: 

 Ἀποστόλων: 
1) Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ (ἤ αὐτῶν) καί εἰς τά 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα αὐτοῦ (ἤ αὐτῶν).

2) Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει 
τό στερέωμα.
 Ἱεραρχῶν:
1) Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.
2) Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται.
 Ἱερομαρτύρων:
1) Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ 
πληθυνθήσεται.
2) Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.
 Μεγαλομαρτύρων:
1) Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ 
πληθυνθήσεται.
2) Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει.
 Μαρτύρων: 
1) Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
2) Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.
 Ὁσίων ἀνδρῶν:
1) Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον
2) Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.
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 Ὁσίων γυναικῶν:
1) Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον καί προσέσχε μοι.
2) Ἔ στη σεν ἐ πί πέ τραν τούς πό δας μου καί κα τηύ θυ νε τά δι α βή μα τά 
μου.

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ

 Τά ἀκόλουθα Τροπάρια ψάλλονται εἰς τούς πανηγυρικούς 
Ἑσπερινούς, μετά τήν Λιτήν, τήν δέησιν «Ἐλέησον, ἡμᾶς, ὁ Θεός...» καί 
τήν εὐχήν «Δέσποτα πολυέλεε...».

Ἦχος β΄.
 Πρόσ δε ξαι, Κύ ρι ε, τήν δέ η σιν ἡ μῶν τῶν ἁ μαρ τω λῶν, ὡς προ σε δέ-
ξω Ἄ βελ τά δῶ ρα, Ἀ βραάμ τήν θυ σί αν καί Πέ τρου τήν με τά νοι αν, τοῦ 
τε λώ νου τόν στε να γμόν καί τῆς πόρ νης τά δά κρυ α, τῶν μυ ρο φό ρων γυ-
ναι κῶν τά θυ μι ά μα τα, τοῦ λῃ στοῦ τήν ὁ μο λο γί αν, τήν ἐ πί τοῦ Σταυ ροῦ 
καί ἐ πά κου σον ἡ μῶν δε ο μέ νων σου.
 Τῆς ὀρ γῆς σου τήν ἀ γα νά κτη σιν εἰς εἰ ρή νην με τά βα λε καί σῶ σον 
τόν κό σμον σου, μό νε ἀ γα θέ καί φι λάν θρω πε.
 Χαῖ ρε, Μα ρί α Θε ο τό κε, ὁ ναός ὁ ἀ κα τά λυ τος, μᾶλ λον δέ ὁ ἅ γι ος· 
κα θώς βο ᾷ ὁ προ φή της, ἅ γι ος ὁ να ός σου, θαυ μα στός ἐν δι και ο σύ νῃ.
 Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου εἰς σέ ἀ να τί θη μι, Μῆ τερ, τοῦ Θε οῦ, 
φύ λα ξόν με ὑ πό τήν σκέ πην σου.

ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Ἐν ταῖς Κυριακαῖς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καί ταῖς ἐν καθημερινῇ, 
Μνήμαις τῶν Ἁγίων, νῦν ψάλλονται παρά τῶν Ψαλτῶν τά παρόντα 
Ἀντίφωνα:

ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ Α΄

Στίχ. α ́. Εὐ λό γει ἡ ψυ χή μου, τόν Κύ ρι ον, καί πά ντα τά ἐ ντός μου τό 
ὄ νο μα τό ἅ γι ον αὐ τοῦ.

Ταῖς πρε σβεί αις τῆς Θε ο τό κου, Σῶ τερ σῶ σον ἡ μᾶς.
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Στίχ. β΄. Εὐ λό γει ἡ ψυ χή μου, τόν Κύ ρι ον, καί μή ἐ πι λαν θά νου πά σας τάς 
ἀ ντα πο δό σεις αὐ τοῦ.

Ταῖς πρε σβεί αις τῆς Θε ο τό κου...

Στίχ. γ΄. Κύ ρι ος ἐν τῷ οὐ ρα νῷ ἡ τοί μα σε τόν θρό νον αὐ τοῦ, καί ἡ Βα σι λεί α 
αὐ τοῦ πά ντων δε σπό ζει.

Ταῖς πρε σβεί αις τῆς Θε ο τό κου...

Α ΝΤΙ ΦΩ ΝΟΝ Β΄

Στίχ. α ́. Αἴ νει, ἡ ψυ χή μου, τόν Κύ ρι ον· αἰ νέ σω Κύ ρι ον ἐν τῇ ζω ῇ μου· ψα-
λῶ τῷ Θε ῷ μου ἕ ως ὑ πάρ χω.

Σῶ σον, ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν*1, 
ψάλ λο ντάς σοι· Ἀλ λη λού ϊα.

Στίχ. β΄. Μα κά ρι ος, οὗ ὁ Θε ός Ἰ α κώβ βο η θός αὐ τοῦ, ἡ ἐλ πίς αὐ τοῦ ἐ πί 
Κύ ρι ον τόν Θε όν αὐ τοῦ.

Σῶ σον, ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...

Στίχ. γ΄. Βα σι λεύ σει Κύ ρι ος εἰς τόν αἰ ῶ να, ὁ Θε ός σου, Σι ών, εἰς γε νε άν 
καί γε νε άν.

Σῶ σον, ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...

Δόξα... Καί νῦν...
Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ...

*   Ἐν ταῖς καθημεριναῖς τό ἐφύμνιον «ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» ἀντικαθίσταται διά 
τοῦ « ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός »
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AΚΟΛΟΥΘIΑΙ AΓIΩΝ ΕYΡΙΣΚOΜΕΝΑΙ
ΕIΣ ΤA ΚYΠΡΙΑ ΜΗΝΑΙΑ

Μήν Ἰανουάριος (τόμος Ε’):
4. Χρυσάνθου μάρτυρος 
8. Γεωργίου ὁσίου τοῦ Χοζεβίτου
19. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου
24. Ἀκολουθία θεοσημείας ὁσίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου 
24. Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας
26. Ξενοφῶντος ὁσίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ
27. Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ

Μήν Φεβρουάριος (τόμος Ε’):
1. Τρύφωνος μάρτυρος 
7. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου
8. Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Στρατηλάτου
13. Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας
17. Μαριάμνης ἰσαποστόλου 
17. Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων
22. Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης (βλ. ἐπίμετρον)
23. Πολυκάρπου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης
25. Ῥηγίνου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σκοπέλου (βλ. ἐπίμετρον)
29. Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Ῥωμαίου

Μήν Μάρτιος (τόμος ς’):
1. Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ
2. Θεοδότου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κυρηνείας
5. Κόνωνος ὁσίου τοῦ ἐν Ἀκάμαντι (βλ. ἐπίμετρον)
7. Ἀρκαδίου ὁσίου, Νέστορος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, 
Εὐβούλου καί Ἰουλιανοῦ μαρτύρων (βλ. ἐπίμετρον)
15. Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου ἐπισκόπου Βρεττανίας
16. Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ

Μήν Ἀπρίλιος (τόμος ς’):
6. Μιχαήλ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Μάκρῃ
9. Εὐψυχίου μάρτυρος τοῦ ἐν Καισαρείᾳ
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11. Ἀντίπα Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου
13. Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι
21. Ἀναστασίου ὁσίου τοῦ Σιναΐτου
25. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου
26. Καλανδίωνος Ἱεράρχου τοῦ ἐν Ἀρόδαις Πάφου
26. Γεωργίου κτίτορος τῆς ἐν Κουτσοβένδῃ Μονῆς Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου
28. Μέμνονος ὁσίου τοῦ ἐν Λυκίᾳ

Μήν Μάιος (τόμος Ζ’):
1. Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου
3. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων
5. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος
8. Ἰωάννου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Θεολόγου
12. Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
14. Θεράποντος Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ
15. Πανηγυρίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλούντῃ
17. Θεοφάνους ἐπισκόπου Σολέας
19. ΙΓ’ (13) Ὁμολογητῶν τῆς Μονῆς Καντάρας 
23. Μιχαήλ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συννάδων
24. Συμεών ὁσίου τοῦ ἐν Θαυμαστῷ ὄρει
24. Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐρύχου
26. Συνεσίου ἐπισκόπου Καρπασίας
27. Ἀκολουθία μετακομιδῆς λειψάνων Ἱερομάρτυρος Θεράποντος 

Μήν Ἰούνιος (τόμος Η’):
3. Πάππου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Χύτρων
11. Ἀποστόλου Βαρνάβα
11. Βαρνάβα ὁσίου τοῦ ἐν Βάσῃ
12. Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου
12. Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου
13. Τριφυλλίου ἐπισκόπου Λήδρας
16. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος
17. Φιλωνίδου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κουρίου
18. Λεοντίου μάρτυρος
18. Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως
23. Ἀριστοκλέους, Δημητριανοῦ καί Ἀθανασίου μαρτύρων τῶν Κυπρίων
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30. Μαρίας μητρός Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Μήν Ἰoύλιος (τόμος θ’):
1. Κωνσταντίνου μάρτυρος τοῦ ἐν Ὁρμηδείᾳ
5. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ 
8. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος
10. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ
13. Ἡλιοφώτου, Αὐξουθενίου, Ἐπαφροδίτου καί Εὐσθενίου τῶν ὁσίων
17. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
18. Ὀνησιφόρου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀναρήτιδι
18. Φωτίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀθηαίνου
22. Θεοφίλου μάρτυρος τοῦ νέου
23. Ἀκολουθία ἀνακομιδῆς λειψάνων Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ
23. Θύρσου ἐπισκόπου Καρπασίας
26. Παρασκευῆς ὁσιοπαρθενομάρτυρος
31. Ἀκολουθία μετακομιδῆς εἰς Kύπρον λειψάνων Ἀποστόλου Φιλίππου 

Μήν Αὔγουστος (τόμος Ι’):
1. Παύλης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας
2. Φωτεινῆς ὁσίας τῆς Καρπασίτιδος
7. Δομετίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου
7. Μικάλλου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀκανθοῦ
8. Εὐτυχίου ὁσίου κτίτορος τῆς Μονῆς τῶν Ἱερέων
11. Ἀναμνήσεως ὑπερφυοῦς θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνος (βλ. ἐπίμετρον)
12. Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων
16. Ἡ ἐξ Ἐδέσσης ἀνακομιδή τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου
16. Δημητριανοῦ μάρτυρος τοῦ Νέου
20. Ῥηγίνου καί Ὀρέστου μαρτύρων
20. Λουκίου βουλευτοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ ἀθλήσαντος
25. Κωνσταντίας ὁσίας τῆς ἐν Πάφῳ
28. Ἀρκαδίου ἐπισκόπου Ἀρσινόης

Μήν Σεπτέμβριος (τόμος Α’):
2. Μάμαντος μάρτυρος
3. Πολυδώρου νεομάρτυρος
7. Σώζοντος μάρτυρος τοῦ Νέου (βλ. ἐπίμετρον)
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10. Ἡσαΐου ὁσίου κτίτορος τῆς Μονῆς τοῦ Κύκκου (βλ. ἐπίμετρον)
17. Ἡρακλειδίου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταμασοῦ
17. Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων
17. Ἀναστασίου ὁσίου τοῦ ἐν Περιστερωνοπηγῇ
22. Φωκᾶ Ἱερομάρτυρος
24. Θέκλης τῆς Ἀθληφόρου
28. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Αὐξεντίου ὁσίου
28. Ἀκολουθία ἀνακομιδῆς λειψάνου Νεοφύτου ὁσίου τοῦ Εγκλείστου
29. Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ

Μήν Ὀκτώβριος (τόμος Β’):
2. Κυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἰουστίνης μάρτυρος
4. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Ταμασέως
4. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Λαμπαδιστοῦ
5. Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος
Τῇ A’ Κυριακῇ τοῦ Μηνὸς Ὀκτωβρίου. Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ 
    διαλαμψάντων Ἁγίων (βλ. ἐπίμετρον)
6. Κενδέου ὁσίου
7. Σεργίου καί Βάκχου μαρτύρων
7. Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος
8. Ἀρτέμονος Ἱερομάρτυρος
9. Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας ὁσίων
11. Ζηναΐδος καί Φιλονίλλης ὁσίων
11. Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ
12. Ἐπικτήτου ὁσίου
12. Θεοσεβίου ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου (βλ. ἐπίμετρον)
14. Θεράποντος Ἱερομάρτυρος 
17. Ἀκολουθία ἀνακομιδῆς λειψάνων Ἁγίου Λαζάρου ἐπισκόπου Κιτίου
18. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
19. Μνάσωνος ἐπισκόπου Ταμασοῦ
20. Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος
21. Σωκράτους Ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Ἀγκύρας
21. Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ μεγάλου (βλ. ἐπίμετρον)
21. Βαρνάβα καί Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνῃ
22. Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης
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28. Διομήδους ὁσίου
30. Ζηνοβίου Ἱερομάρτυρος καί Ζηνοβίας μάρτυρος
30. Θεράποντος ὁσίου τοῦ ἐν Λυθροδόντᾳ

Μήν Νοέμβριος (τόμος Γ’):
1. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐξ Ἀσίας τῶν ἀναργύρων
3. Ἀκολουθία ἀνακομιδῆς λειψάνου Γεωργίου μεγαλομάρτυρος
5. Λίνου Ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (70) ἐπισκόπου Ῥώμης
6. Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Κυθρέας
9. Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως
11. Μηνᾶ μάρτυρος
12. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας 
14. Φιλίππου Ἀποστόλου ἐκ τῶν ΙΒ΄ (12)
14. Εὐφημιανοῦ ὁσίου
15. Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου ὁμολογητῶν καί μαρτύρων
17. Γενναδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
20. Σωζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ Καρπασίας
22. Σωζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Ποταμίᾳ Κυθρέας
26. Στυλιανοῦ ὁσίου τοῦ Παφλαγόνος
27. Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου
29. Φιλουμένου νέου Ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου (βλ. ἐπίμετρον)

Μήν Δεκέμβριος (τόμος Δ’):
1. Ἀββακούμ προφήτου καί Ἀββακούμ ὁσίου
4. Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος
5. Σάββα ὁσίου τοῦ Ἡγιασμένου
7. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων
8. Τυχικοῦ Ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (70)
11. Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ ὁσίων
12. Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος
13. Νεοφύτου, Ἰγνατίου, Προκοπίου καί Νείλου κτιτόρων τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ
15. Ἐλευθερίου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ
16. Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων
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ΦΗΜΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Χρυσοστόµου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Σεβασµιωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου, Πατρὸς ἡµῶν Ποιµένος καὶ 
Ἐθνάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου

Γεωργίου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πάφου, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Ἀρσινόης καὶ 
Ρωµαίων, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου

Χρυσοστόµου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κιτίου, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Λάρνακος 
καὶ Λευκάρων, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας

Χρυσοστόμου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου 
τῆς Ἁγιω τάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Λαπή-
θου καὶ Καραβᾶ, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεµεσοῦ

Ἀθανασίου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λεµεσοῦ καὶ Προέδρου Ἀµαθοῦντος καὶ Κουρί-
ου, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου

Νεοφύτου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Μόρφου καὶ Προέδρου τῶν Σόλων, Πατρὸς 
ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη.
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Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀµµοχώστου

Βασιλείου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Προέδρου Ἀµµοχώστου, Πα-
τρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας

Νικηφόρου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Προέδρου Τηλλυρίας, Πατρὸς ἡµῶν 
καὶ Ποι µένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταµασοῦ καὶ Ὀρεινῆς

Ἠσαΐου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ταµασοῦ καὶ Προέδρου Ὀρεινῆς, Πατρὸς ἡµῶν 
καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριµυθοῦντος

Βαρνάβα τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τριµυθοῦντος καὶ Προέδρου Λευκάρων, Πατρὸς 
ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας

Χριστοφόρου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς 
Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Καρπασίας καὶ Προέδρου Αἰγιαλούσης, Πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης

Νεκταρίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιω-
τάτης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης, Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος

Νικολάου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιω-
τάτης Ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος, Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ ἔτη.
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ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

7 πλ. β΄ Θ΄ Τοῦ Προδρόμου· «Ἐγένετο ἐν τῷ 
τόν Ἀπολλώ εἶναι…» 
(Πράξ. ιθ΄ 1 – 8).

Τοῦ Προδρόμου· «Βλέπει 
ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν …» 
(Ἰω. α΄ 29 – 34).

14 βαρὺς Ι΄ Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα· 
«Ἑνί ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ χάρις…» 
(Ἐφεσ. δ΄ 7 - 13).

Κυ ρι α κῆς με τὰ τὰ Φῶ τα·
«Ἀ κο ύ σας ὁ Ἰ η σοῦς ὅ τι 
Ἰ ω άν νης…» (Ματ θ. δ΄ 12 - 17).

21 πλ. δ΄ ΙΑ΄ Κυριακῆς ΛΒ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Πιστός … εἰς τοῦτο γάρ…» 
(Α΄ Τιμ. δ΄ 9 - 15).

Κυριακῆς ΙΕ' Λουκᾶ (Ζακχαίου)·
«Διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τήν 
Ἱεριχώ…» (Λουκ. ιθ' 1 - 10).

28 α΄ Α΄ Κυριακῆς ΛΓ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Παρηκολούθηκάς μου…» 
(Β΄ Τιμ. γ΄ 10 - 15).

Κυριακῆς ΙΣΤ' Λουκᾶ (Τελώνου 
καί Φαρισαίου)·  «Ἄνθρωποι δύο 
ἀνέβησαν εἰς τό Ἱερόν…» 
(Λουκ. ιη' 10 - 14).

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

4 β΄ Β΄ Κυριακῆς ΛΔ' Ἐπιστολῶν·
«Πάντα μοι ἔξεστιν…»
(Α' Κορ. στ' 12-20).

Κυριακῆς ΙΖ' Λουκᾶ (Ἀσώτου)· 
«Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς…»
(Λουκ. ιε' 11 - 32).

11 γ΄ Γ΄ Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· «Βρῶμα 
ἡμᾶς οὐ παρίστησι…». 
(Α' Κορ. η' 8 - θ' 2).

Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· «Ὅταν 
ἔλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου…» 
(Ματθ. κε' 31- 46).

18 δ΄ Δ΄ Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· 
«Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ 
σωτηρία…» (Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4).

Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· 
«Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις…». 
(Ματθ. στ' 14 - 21).

25 πλ. α΄ Ε΄ Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν· 
«Πίστει Μωσῆς μέγας γενόμενος…» 
(Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40).

Κυριακῆς Α' Νηστειῶν 
(Ὀρθοδοξίας)· «Ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς 
ἐξελθεῖν…» (Ἰω. α' 44 - 52).
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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

4 πλ. β΄ ΣΤ΄ Κυριακής Β' Νηστειῶν· 
«Κατ' ἀρχάς σύ Κύριε…» 
(Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3)

Κυριακῆς Β' Νηστειῶν· «Εἰσῆλθεν 
ὁ Ἰησοῦς εἰς Καπερναούμ…» 
(Μάρκ. β΄ 1 - 12).

11 βαρὺς Ζ΄ Κυριακῆς Γ' Νηστειῶν· «Ἔχοντες 
Ἀρχιερέα Μέγαν…». 
(Ἑβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6).

Κυριακῆς Γ' Νηστειῶν 
(Σταυροπροσκυνήσεως)· «Ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…» 
(Μάρκ. η' 34 - θ' 1).

18 πλ. δ΄ Η΄ Κυριακῆς Δ' Νηστειῶν· «Τῷ 
Ἀβραάμ ἐπαγγειλάμενος…» 
(Ἑβρ. στ' 13 - 20).

Κυριακῆς Δ' Νηστειῶν· 
«Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ…» (Μάρκ. θ' 17 - 31).

25 α΄ Θ΄ Τῆς Ἑορτῆς· «Ὁ ἁγιάζων καί οἱ 
ἁγιαζόμενοι…» (Ἑβρ. β΄ 11 - 18).

Τῆς Ἑορτῆς· 
«Συνέλαβεν Ἐλισάβετ…» 
(Λουκ. α΄ 24 - 38).

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

1 - - Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Χαίρετε 
ἐν Κυρίῳ πάντοτε…» 
(Φιλιπ. δ΄ 4 - 9).

Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Πρό ἕξ 
ἡμερῶν τοῦ Πάσχα…» 
(Ἰω. ιβ' 1 - 18).

8 - - ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ· «Τόν μέν πρῶτον 
λόγον…» (Πράξ. α΄ 1 - 8).

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ 
Λόγος…» (Ἰω. α' 1 - 17).

15 - Α΄ Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα· 
«Διά τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων» 
(Πράξ. ε΄ 12 – 20).

Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα (Θωμᾶ)· 
«Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ…» (Ἰω. 
κ' 19 - 31).

22 β΄ Δ΄ Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· 
«Πληθυνόντων τῶν μαθητῶν…» 
(Πράξ. στ΄ 1 - 7).

Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· 
«Ἐλθών Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμα-
θαίας…» (Μάρκ. ιε' 43 - ιστ' 8).

29 γ΄ Ε΄ Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· 
«Ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον…» 
(Πράξ. θ΄ 32 - 42).

Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη 
ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα…» 
(Ἰω. ε' 1 - 15).
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Μ Α Ϊ Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

6 δ΄ Ζ΄ Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· 
«Διασπαρέντες οἱ Ἀπόστολοι…» 
(Πράξ. ια΄ 19 - 30).

Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· 
«Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς 
Σαμαρείας…» (Ἰω. δ' 5 - 42).

13 πλ. α΄ Η΄ Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ἐγένετο 
πορευομένων ἡμῶν…» 
(Πρ. ιστ΄  16 – 34).

Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Παράγων 
ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον…» 
(Ἰω. θ' 1 - 38).

20 πλ. β΄ Ι΄ Κυριακῆς Ζ΄ Πράξεων· «Ἔκρινεν 
ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι…» 
(Πρ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36).

Κυριακῆς Ζ΄ Ἰωάννου· «Ἐπάρας 
ὁ Ἰησοῦς τούς ὀφθαλμούς 
αὐτοῦ…» (Ἰω. ιζ' 1 - 13).

27 - - ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ· «Ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τήν ἡμέραν…» 
(Πράξ. β΄ 1 - 11).

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ· «Τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ…» 
(Ἰω. ζ' 37 - 52, η' 12).

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

3 πλ. δ΄ Α΄ Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων· 
«Οἱ Ἅγιοι πάντες διά πίστεως…» 
(Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2).

Τῶν Ἁγίων Πάντων· «Πᾶς ὅστις 
ὁμολογήσει…» (Ματθ. ι΄ 32-33, 
37- 38, ιθ΄ 27–30).

10 α΄ Β΄ Κυριακῆς Β΄ Ἐπιστολῶν· «Δόξα 
καί τιμή…» (Ρωμ. β΄ 10 - 16).

Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου· 
«Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρά τήν 
θάλασσαν…» (Ματθ. δ΄, 18 – 23).

17 β΄ Γ΄ Κυριακῆς Γ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως…» 
(Ρωμ. ε΄ 1 – 10).

Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου· 
«Ὁ λύχνος τοῦ σώματος…» 
(Ματθ. στ΄ 22 – 33).

24 γ΄ Δ΄ Τοῦ Προδρόμου· «Νῦν ἐγγύτερον 
ἡμῶν ἡ σωτηρία…» 
(Ρωμ. ιγ΄ 11 - 14, ιδ΄1 - 4).

Τοῦ Προδρόμου· «Ἐπειδήπερ 
πολλοί ἐπεχείρησαν…» 
(Λουκ. α΄ 1 – 25, 57 – 68, 76, 80).
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Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

1 δ΄ Ε΄ Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων· 
«Ὑμεῖς ἐστέ σῶμα Χριστοῦ…» 
(Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8).

Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου· «Ἐλθόντι 
τῷ Ἰησοῦ εἰς τήν χώραν…» 
(Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1).

8 πλ. α΄ ΣΤ΄ Κυριακῆς ΣΤ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ἔχοντες χαρίσματα κατά τήν 
χάριν...» (Ῥωμ. ιβ΄ 6 – 14).

Κυριακῆς ΣΤ΄ Ματθαίου· 
«Ἐμβάς ὁ Ἰησοῦς…» 
(Ματθ. θ΄ 1 – 8).

15 πλ. β΄ Ζ΄ Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστὸς ὁ 
λόγος...» (Τίτ. γ΄ 8 - 15).

Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Ὑμεῖς 
ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου...» 
(Ματθ. ε΄ 14 - 19).

22 βαρὺς Η΄ Κυριακῆς Η΄ Ἐπιστολῶν· 
«Παρακαλῶ ὑμᾶς διά τοῦ 
ὀνόματος…» (Α΄ Κορ. α΄ 10 - 17).

Κυριακῆς Η' Ματθαίου· 
«Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολύν ὄχλον…» 
(Ματθ. ιδ' 14 - 22).

29 πλ. δ΄ Θ΄ Κυριακῆς Θ΄ Ἐπιστολῶν· «Θεοῦ 
ἐσμέν συνεργοί…» 
(Α΄ Κορ. γ΄ 9 - 17).

Κυριακῆς Θ' Ματθαίου· 
«Ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς …» 
(Ματθ. ιδ΄ 22 – 34).

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

5 α΄ Ι΄ Κυριακῆς Ι΄ Ἐπιστολῶν· «Ὁ Θεός 
ἡμᾶς τούς Ἀποστόλους…» 
(Α΄ Κορ. δ΄ 9 - 16).

Κυριακῆς Ι' Ματθαίου· 
«Ἄνθρωπός τις προσῆλθε…» 
(Ματθ. ιζ' 14 - 23).

12 β΄ ΙΑ΄ Κυριακῆς ΙΑ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς 
ἀποστολῆς…» (Α΄ Κορ. θ΄ 2 - 12).

Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου· 
«Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν…» (Ματθ. ιη΄ 23 - 35).

19 γ΄ Α΄ Κυριακῆς ΙΒ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Γνωρίζω ὑμῖν τό Εὐαγγέλιον…» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11).

Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου· 
«Νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ…» (Ματθ. ιθ΄ 16 - 26).

26 δ΄ Β΄ Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου· 
«Ἀδελφοί γρηγορεῖτε, στήκετε…» 
(Α΄ Κορ. ιστ΄ 13 – 24).

Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου· «Εἶπεν 
ὁ Κύριος τήν παραβολήν... ἄνθρω-
πός τις…» (Ματθ. κστ΄ 33 - 42).
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

2 πλ. α΄ Γ΄ Κυριακῆς ΙΔ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σύν ὑμῖν…» 
(Β΄ Κορ. α΄ 21 – β΄ 4). 

Κυριακῆς ΙΔ΄ Ματθαίου· 
«Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν …» (Ματθ. κβ΄ 2 – 14).

9 πλ. β΄ Δ΄ Κυ ρι α κῆς πρὸ τῆς Ὑ ψώ σε ως· 
«Ἴ δε τε πη λί κοις ὑ μῖν γράμ μα-
σιν...» (Γαλ. στ΄ 11 - 18).

Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Ὑ ψώ σε ως· 
«Οὐ δεὶς ἀ να βέ βη κεν εἰς τὸν οὐ-
ρα νόν...» (Ἰ ωάν. γ΄ 13 - 17).

16 βαρὺς Ε΄ Κυ ρι α κῆς με τὰ τὴν Ὕ ψω σιν· 
«Εἰ δό τες ὅ τι οὐ δι και οῦ ται...» 
(Γαλ. β΄ 16 - 20).

Κυ ρι α κῆς με τὰ τὴν Ὕ ψω σιν· 
«Ὅ στις θέ λει ὀ πί σω μου...» 
(Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1).

23 πλ. δ΄ ΣΤ΄ Τοῦ Προδρόμου· 
«Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν…» 
(Γαλ. δ΄ 22 – 27).

Κυριακῆς Α' Λουκᾶ· «Ἑστώς 
ὁ Ἰησοῦς παρά την λίμνην...» 
(Λουκ. ε' 1 - 11).

30 α΄ Ζ΄ Κυριακῆς ΙΗ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ὁ σπείρων φειδομένως…» 
(Β΄ Κορ. θ΄ 6 – 11).

Κυριακῆς Β' Λουκᾶ· 
«Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν…» 
(Λουκ. στ' 31 - 36).

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

7 β΄ Η΄ Κυριακῆς ΙΘ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ὁ Θεός καί Πατήρ τοῦ Κυρίου…» 
(Β΄ Κορ. ια΄ 31 – ιβ΄ 9).

Κυριακῆς Γ' Λουκᾶ· «Ἐπορεύετο 
ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην 
Ναΐν…» (Λουκ. ζ' 11 - 16).

14 γ΄ Θ΄ Κυ ρι α κῆς τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· 
«Τέ κνον Τί τε, πι στὸς ὁ λό γος...» 
(Τίτ. γ΄ 8 - 15).

Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν 
ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι…» 
(Λουκ. η΄ 5 - 15).

21 δ΄ Ι΄ Κυριακῆς ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται…» 
(Γαλ. β΄, 16 – 20).

Κυ ρι α κῆς Στ΄ Λου κᾶ· «Ἐλθόντι 
τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν...» 
(Λουκ. η΄ 26 - 39).

28 πλ. α΄ ΙΑ΄ Κυριακῆς ΚΒ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἴδετε 
πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν…» 
(Γαλ. στ΄ 11 - 18).

Κυριακῆς Ζ' Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός 
τις προσῆλθε ... Ἰάειρος...» 
(Λουκ. η΄ 41 – 56).
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Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

4 πλ. β΄ Α΄ Κυριακῆς ΚΓ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ὁ Θεός πλούσιος ὤν ἐν ἐλέει…» 
(Ἐφεσ. β΄ 4 – 10)

Κυριακῆς Ε' Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός 
τις ἦν πλούσιος…» (Λουκ. ιστ' 
19-31).

11 βαρὺς Β΄ Τῶν Μαρτύρων· «Ὁ Θεός ὁ εἰπών 
ἐκ σκότους...» (Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15).

Κυ ρι α κῆς Η΄ Λου κᾶ· «Νομικός τις 
προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ...»
(Λουκ. ι΄ 25 - 37).

18 πλ. δ΄ Γ΄ Κυριακῆς ΚΕ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγώ ὁ 
δέσμιος…» (Ἐφεσ. δ΄ 1 - 7).

Κυ ρι α κῆς Θ΄ Λου κᾶ· «Ἀνθρώπου 
τινός πλουσίου...» 
(Λουκ. ιβ΄ 16 - 21).

25 α΄ Δ΄ Τῆς Μεγαλομάρτυρος· 
«Πρό τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν...» 
(Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5).

Κυ ρι α κῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ· «Τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ...» (Λουκ. ιη΄ 18 - 27).

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Ἡμ. Ἦχος Ἑωθ. Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα

2 β΄ Ε΄ Κυριακῆς ΚΖ΄ Ἐπιστολῶν· 
«Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν 
Κυρίῳ…» (Ἐφεσ. στ΄ 10 – 17).

Κυριακῆς ΙΔ' Λουκᾶ· «Ἐγένετο ἐν 
τῷ ἐγγίζειν ... Ἱεριχώ...» 
(Λουκ. ιη' 35 - 43).

9 γ΄ ΣΤ΄ Τῆς Ἁγίας Ἄννης· «Ἀβραάμ δύο 
υἱούς ἔσχεν…» (Γαλ. δ΄ 22 – 27).

Κυριακῆς Ι' Λουκᾶ· «Ἦν 
διδάσκων ὁ Ἰησοῦς…» (Λουκ. ιγ' 
10-17).

16 δ΄ Ζ΄ Κυ ρι α κῆς τῶν Προ πα τό ρων· 
«Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ...» 
(Κολ. γ΄ 4 - 11)

Κυριακῆς ΙΑ' Λουκᾶ (Προπατό-
ρων)· «Ἄν θρω πός τις ἐ ποί η σε δεῖ-
πνον μέ γα...» (Λουκ. ιδ΄ 16 - 24).

23 πλ. α΄ Η΄ Κυ ρι α κῆς πρὸ τῆς Χρι στοῦ Γεν νή-
σε ως· «Πί στει πα ρῴ κη σεν Ἀ βρα-
άμ...» (Ἑ βρ. ι α΄ 9 - 10, 32 - 40).

Κυ ρι α κῆς πρὸ τῆς Χρι στοῦ Γεν-
νή σε ως· «Βί βλος γε νέ σε ως Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ...» (Ματ θ. α΄ 1 - 25).

30 πλ. β΄ Θ΄ Κυριακῆς Μετά την Χριστοῦ 
Γέννησιν· «Γνωρίζω ὑμῖν τό 
Εὐαγγέλιον…» (Γαλ. α΄ 11 – 19).

Κυριακῆς μετά την Χριστοῦ 
Γέννησιν· «Ἀναχωρησάντων τῶν 
Μάγων...» (Ματθ. β΄ 13 – 23).
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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ ἀκολουθίαι ἄρχονται:

 Μῆνες Ἑσπερινὸς Ὄρθρος

Ἰανουάριος καὶ Δεκέμβριος 4.30 μ.μ. 7.00 π.μ.

Φεβρουάριος καὶ Νοέμβριος 4.30 μ.μ. 6.30 π.μ.

Μάρτιος  5.00 μ.μ. 6.30 π.μ.

Ἀπρίλιος καὶ Σεπτέμβριος 6.00 μ.μ. 6.30 π.μ.

Ὀκτώβριος 5.30 μ.μ. 7.00 π.μ.

Μάϊος καὶ Αὔγουστος 6.30 μ.μ. 6.30 π.μ.

Ἰούνιος καὶ Ἰούλιος 7.00 μ.μ. 6.30 π.μ.

Τὰ Χριστούγεννα ὁ Ὄρθρος ἄρχεται τὴν 5.00 π.μ.

Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου ἄρχονται τὴν 6.00 μ.μ. (χειμερινὴν ὥραν) 
 καὶ τὴν 6.30 μ.μ. (θερινὴν ὥραν).

Τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα αἱ ἀκολουθίαι ἄρχονται:

Ὁ Νυμφίος 7.00 μ.μ.
Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων 

 τῆς Μεγάλης Δευτέρας,  7.00 π.μ.

 τῆς Μεγάλης Τρίτης  7.00 π.μ.

 τῆς Μεγάλης Τετάρτης 7.00 π.μ.

Ἡ θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμπτης 7.00 π.μ.

Τὰ Ἅγια Πάθη τὴν Μεγάλην Πέμπτην 6.30 μ.μ.

Αἱ Ὧραι τὸ πρωῒ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 7.00 π.μ.

Ὁ Ἐπιτάφιος τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 7.00 μ.μ.

Ἡ θεία Λειτουργία τὸ Μέγα Σάββατον 7.30 π.μ.

Τὸ Πάσχα οἱ κώδωνες σημαίνουν εἰς τὴν 11ην τῆς νυκτὸς τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 
 καὶ ὁ Κα λὸς Λόγος λέγεται τὴν 12ην ἀκριβῶς μεσονύκτιον ὥραν.
Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης    11.00 π.μ.
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1. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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.

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

Τῇ Κυριακῇ 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
Ἑ σπέ ρι α: Τά 2 ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς εἰς 3 «Συ γκα τα βα ί-

νων ὁ Σω τήρ…» (δίς) καί «Οὐκ ἐ πῃ σχύν θη…» 
(ἅ παξ) καί τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου.

Δόξα: Τοῦ Ἁ γί ου· «Σο φί ας ἐ ρα στής…».
Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Συ γκα τα βα ί νων ὁ Σω τήρ…».
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 3 ἰ δι ό με λα τοῦ Ἁ γί ου.
Δόξα: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ὁ τήν χά ριν τῶν θαυ μά των…».
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Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Οὐκ ἐ πῃ σχύν θη ὁ πα νά γα θος…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α:  Τοῦ Ἁ γί ου· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν…», Δό ξα, Καί 

νῦν· τῆς ἑ ορ τῆς: «Μορ φήν ἀ ναλ λοι ώ τως…».
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, Χρι-
στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν... ».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή, Τρι σά γι ον, «Μορ φήν ἀ ναλ λοι ώ τως…» 
καί Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» «Εἰς πᾶ σαν τήν 

γῆν...», Δό ξα· τό αὐ τό. Καί νῦν· «Μορ φήν 
ἀ ναλ λοι ώ τως...».

Κα θί σμα τα: Ὡς ἐν τῷ Μη να ί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βα θμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου· 

«Ἐκ νε ό τη τός μου…».
Προ κε ί με νον:  «Τό στό μα μου λα λή σει σο φί αν…».
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τοῦ Ἁ γί ου: «Ἀ μήν, Ἀ μήν λέ γω ὑ μῖν, ὁ μή εἰ-

σερ χό με νος» (ζή τει τοῦ το τῇ 13ῃ Νο εμ βρί ου 
εἰς τόν Ὄρ θρον).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου…» Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός ... Ἐ ξε χύ θη ἡ χά ρις…».

Κα νό νες: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε λα οί» με τά τῶν εἱρ μῶν 
καί στί χου· «Δό ξα σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν…» καί 
τοῦ Ἁ γί ου· «Σοῦ τήν φω νήν» με τά στί χου· 
«Ἅ γι ε τοῦ Θε οῦ...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Κα θί σμα τα· «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, Οἶ κος, Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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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
  " γ΄   " δε ξι ός    " ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
  " δ΄   " ἀ ρι στε ρός    " δε ξι ός, τέ λος ἀ ρι στε ρός
  " ε΄    " δε ξι ός    " ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
  " στ΄   " ἀ ρι στε ρός    " δε ξι ός, τέ λος ἀ ρι στε ρός
  " ζ΄   " δε ξι ός    " ἀ ρι στε ρός, τέ λος δε ξι ός
  " η΄   " ἀ ρι στε ρός    " δε ξι ός καί
  " θ΄   " δε ξι ός    " 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…».
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).
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- 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: Τοῦ Ἁ γί ου· «Φι λο σο φί ας ἔ ρω τι…» καί τῆς 
ἑ ορ τῆς: «Τήν σάρ κα πε ρι τέ μνε ται…».

Αἶ νοι: Τά 4 στι χη ρά προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς καί τοῦ 
Ἁ γί ου.

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 Ἀ πο λυ τί κι ον: «Μορ φήν ἀ ναλ λοι-

ώ τως…».

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:

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…» 

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

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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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 σαρ κί πε ρι τμη-
θείς…».

Ἀ πο λυ τί κι α: «Μορ φήν ἀ ναλ λοι ώ τως…», «Εἰς πᾶ σαν τήν 
γῆν…» καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον:  «Ὁ τῶν ὅ λων Κύ ρι ος…» (Ζή τει εἰς τά κα θί-
σμα 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).
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

«Μορφήν 
ἀναλλοιώτως 
ἀνθρωπίνην...».
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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 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).
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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 Α΄ Χο ρός:   «Κύριε ἐ λέ η σον» (ἅπαξ).
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 

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 



40 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1-4

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….».

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

2. ΤΡΙΤΗ. 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.

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

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

4. ΠΕΜΠΤΗ. 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). 



 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4-5 41

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

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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-
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 
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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.

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-
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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 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. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Θεοφανείων, Περίπτ. Β΄ § 12 καί Περίπτ. Α΄ § 3, 4).

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή καί 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 
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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΄ 9-11). 
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.
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…».
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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 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 ορ-           «Ταῖς πρε σβε ί αις 
δά νης ἐ στρά φη εἰς τά ὀ πί σω.        τῆς Θε ο τό κου...».
· Τί σοί ἐ στι θά λασ σα, ὅ τι ἔ φυ γες καί
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 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.

 Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής Υἱ ός…».

Ἀ ντί φω νον Γ΄
· 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΄ 11-14, γ΄ 4-7).

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

«Ἐν Ἰορδάνῃ
βαπτιζομένου σου 
Κύριε...»
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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΄ 13-17).

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…» 
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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. 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. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθινόν Θ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Θεοφανείων, Περίπτ. Β΄ § 14, 15, 16)
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Θ΄ ΩΡΑ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός
Ἑ σπέ ρι α:  Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. β΄ ἤχου 4, τῆς 

ἑορτῆς 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 (7ῃ Ἰαν.): «Θε ός Λό γος ἐ πε φά νη 

ἐν σαρ κί...».
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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 σεν» με τά τῶν 
στί χων αὐ τοῦ, ὡς ἐν τῷ Μη να ί ῳ.

Ἀ πό στι χα:   Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ὡς τοῦ Πνε ύ μα τος ἐ ρα-

στής». 
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Δεῦ τε μι μη σώ με θα…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις…», 

Δόξα· τοῦ Προδρόμου «Μνή μη δι κα ί ου…», 
Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς «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 πλ. β΄ ἤ χου καί τά 
τρι α δι κά· «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Τρι σά γι ον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· 
«Μνήμη δικαίου...» καί ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 
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, εἰς μέν τό 
α΄ «Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος...», εἰς δέ τό β΄ «Ἐν 
τοῖς ῥείθροις βλέψας σε...» (ἴδε τῇ 7ῃ Ἰαν.).

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 (Θ΄) Εὐαγγελίου1*. 

1* 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 
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Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος, ὁ α΄ τῆς ἑ ορ τῆς «Βυθοῦ 
ἀνεκάλυψε πυθμένα...» μετά στίχου «Δόξα 
σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» καί ὁ 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: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα, Δόξα 
τοῦ Προδρόμου· «Ὁ μέ γας ὑ ε τός…», Καί 
νῦν· «Ἑ κών κα τῆλ θεν ἐ πί γῆς…» (ζήτει τῇ 7ῃ 
Ἰαν.).

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

Κα τα βα σί αι: «Στε ί βει θα λάσ σης...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: 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 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: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον· «Συγκεκλεισμένων Δέσ-

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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ποτα…», τοῦ Προ δρό μου· «Προ φή την σε προ-
έ φη σε...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ 
Σωτήρ...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τῆς Ἑορτῆς· «Φῶς ἐκ 
φωτός...» 4.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ἄγ γε λος ἐκ στει ρω τι κῶν 
ὠ δί νων…».

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: «Ἀγγελικαί δυνάμεις…», «Μνή μη δι κα ί ου…», 

καί τό τῆς Ἑορτῆς «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…».
Κο ντά κι ον: «Ἐ πε φά νης σή με ρον…».
Ἀντί Τρι σα γί ου:  «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Προ δρό μου· «Ἐγένετο ἐν τῷ τόν Ἀπολ-

λώ εἶναι…» (Πράξ. ιθ΄ 1 – 8).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Προδρόμου· «Βλέπει ὁ Ἰωάννης τόν 

Ἰησοῦν…» (Ἰω. α΄ 29 – 34).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην ... 

Ὤ τῶν ὑ πέρ νοῦν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς…»: «Ἐν Ἰ ορ δά νῃ…».
Ἀπόλυσις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Γε ωρ γί ου Χο ζε βί του ὁ σί ου, Δο μνί κης ὁ σί ας. 

Ἀπόστολος: Τοῦ Ὁσίου, Εὐαγγέλιον· Μεθέορτον (Δευτέρα ΙΒ΄ Ματθαίου).

9. ΤΡΙΤΗ. 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).
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10. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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. ΠΕΜΠΤΗ. 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…». «Ἡ Τιμιωτέρα». 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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τατιανῆς μάρτυρος. Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου μάρτυρος.

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

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι· «Στείβει 
θαλάσσης...». Μετά τήν Δοξολογίαν Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ...». Ἐν τῇ 
Λειτουργίᾳ: Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν 
... ὁ ἐν Ἰορδάνῃ...». Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον...». Ἀπόστολος καί 
Εὐαγγέλιον Σαββάτου μετά τά Φῶτα (Ἐφ. στ΄ 10 – 17 καί Ματθ. δ΄ 1 – 
11). Κοινωνικόν· «Μακάριοι, οὕς ἐξελέξω...».

14. ΚΥΡΙΑΚΗ. 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. Ἦ χος βαρύς, 
Ἑ ω θι νόν Ι΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Θεοφανείων, Περίπτ. Β΄ § 17, 18, 19)
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας. 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 τοῦ βαρέος ἤ χου 4 καί τά 4 

Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Τόν φωτισμόν ἡμῶν...» 
εἰς 6.

Δόξα: Τῆς Ἑορτῆς· «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρό-
μῳ...». 

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ βαρέος ἤ χου: «Μήτηρ 
μέν ἐγνώσθης…».

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.
Δόξα, Καί νῦν:  Τῆς Ἑορτῆς· «Τόν ἐκ Παρθένου Ἥλιον…» 

(ζήτει εἰς τό Δόξα, Καί νῦν τῶν Ἀποστίχων 
τῆς Ἑορτῆς).

 «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 Ἑορτῆς· «Ἐν Ἰορδάνῃ...», 
Καί νῦν· καί πάλιν τό τῆς ἑορτῆς.

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 βαρέος ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον, Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ...» καί 
Ἀ πό λυ σις.
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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 καί ἀντί Θεοτοκίων τά τῆς 

α΄ καί β΄ Στιχολογίας τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφα-
νείων. 

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κοή, 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 οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετά 

στίχου· «Δόξα σοι ὁ Θεός...».
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑπακοή τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε τῇ Ἐπιφανείᾳ 

σου...».
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: (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 τῆς 

Ἑορτῆς με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων ὡς ἐν τῇ 
κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ.

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα...» 
καί τό τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...» 
(δίς).

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ βαρέος ἤχου 4 καί 
τά 4 πρῶτα Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς.

Δόξα: Τῆς ἑορτῆς· «Νάματα Ἰορδάνεια…».
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 Ἑορτῆς.
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 ἀναστάς ἐκ νεκρῶν ψάλ λο-
ντάς σοι, Ἀλ λη λο ύ ϊ α».
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Ἀ πο λυ τί κι α: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου…» καί τό «Ἐν 
Ἰορδάνῃ...».

Κο ντά κι ον: «Ἐπεφάνης σήμερον…».
  Τρι σά γι ον
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς μετά τά Φῶτα· «Ἑνί ἑκάστῳ 

ἡμῶν…» (Ἐφεσ. δ΄ 7 – 13).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς με τά τά Φῶ τα· «Ἀ κού σας ὁ Ἰ η σοῦς 

ὅ τι Ἰ ωάν νης…» (Ματ θ. δ΄ 12 – 17).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν λυτρωσαμένην... 

Ὤ τῶν ὑπερ νοῦν...».
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…». 
Ἀ πό λυ σις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καί Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων. 

Ἀπόστολος:   Ὁσιακός. Εὐαγγέλιον· Σαββάτου ΙΑ΄ Λουκᾶ
   (Λουκ. ιβ΄ 32 – 40).
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. ΤΡΙΤΗ. 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. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, 
νεομάρτυρος. 

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-
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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. ΠΕΜΠΤΗ. 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 ὑμῶν…» (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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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. 

Ἀπόστολος:  Ὁσιακός. Εὐαγγέλιον· 17ης Ἰαν. (Λουκ. στ΄ 17 – 23).

20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Εὐ θυ μί ου τοῦ Με γά λου. 

 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. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ Ι Ε΄ ΛΟΥ ΚΑ (ΖΑΚ ΧΑΙ ΟΥ). 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. 
Ἦ χος πλ. δ΄, Ἑ ω θι νόν ΙΑ΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Εὐφραίνου ἔρημος…».
Κοντάκιον: «Ἐν τῇ σεπτῇ γεννήσει σου…». 
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός - Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Ὁσίου 

Μαξίμου· «Τόν δι’ οἶκτον γενόμενον...» 4, 
δευτεροῦντες τό α΄.

Δόξα: Τοῦ Ὁσίου: «Ὅσιε πάτερ...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου: «Ὁ Βασιλεύς 

τῶν οὐρανῶν…».
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 Ὁσίου: «Τῶν Μοναστῶν τά πλήθη...».
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ-

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

 «Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», 

Δό ξα τοῦ Ὁσίου· «Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ...», 
Καί νῦν τό ὁμόηχον Θε ο το κί ον· «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 τοῦ πλ. δ΄ 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. δ΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ  (ΙΑ΄) Εὐαγγελίου.
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Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί οἱ δύο τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Ὁμολογητοῦ· «Διωγμούς 

ὑπομείνας...», Δόξα τοῦ Μάρτυρος· «Νεοθα-
λές ὥσπερ φυτόν...», Καί νῦν Θεοτοκίον· 
«Μετά Θεόν ἐπί τήν σήν Θεοτόκε...».

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 ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν ἔγερ-

σιν...», τοῦ Ὁσίου· «Θεολογῶν ἐκήρυξας...» καί 
τό Θε ο το κί ον· «Τό ξένον καί ἀπόῤῥητον…».

Αἶνοι: Τά Ἀναστάσιμα στιχηρά τοῦ πλ. δ΄ ἤχου.
Δόξα: Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Φανερῶν ἑαυτόν…».
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:  «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», «Ὀρθοδοξίας ὁδη-

γέ...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
  Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΛΒ΄ Ἐπιστολῶν· «Τέκνον Τιμόθεε, 

πιστός ὁ λόγος... εἰς τοῦτο γάρ...» (Α΄ Τιμ. δ΄ 
9 – 15).

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 τόν Κύριον…».
  «Εἴδομεν τό φῶς…». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
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22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τι μο θέ ου Ἀ πο στό λου καί Ἀ να στα σί ου ὁ σι ο μάρ τυ ρος τοῦ 
Πέρσου. 

Ἀ ναγνώ σμα τα: Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ἀποστόλου· (Β΄ Τιμ. α΄ 3 – 
9) καί ( Ματθ. ι΄ 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄ 27 – 30) (ζή τει Α΄ Κυρ. Ματθαίου).

23. ΤΡΙΤΗ. 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. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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. ΠΕΜΠΤΗ. 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 
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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ξε νο φῶ ντος ὁ σί ου καί τῆς συ νο δε ί ας αὐ τοῦ. 

Ἀπόστολος· Ὁσιακός (4ης Δεκ. ). Εὐαγγέλιον· (Ματθ. ια΄ 27 – 32).
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27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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  
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 ὐαγ γέ λι ον τοῦ Ἱ ε ράρ χου (ζή τει τῇ 13ῃ Νο εμ.). Κοι νω νι κόν· «Εἰς 
μνη μό συ νον…».

28. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Τελώνου καί Φαρισαίου. Ἔ ναρ ξις 
Τρι ῳ δί ου. Ἐ φρα ίμ τοῦ Σύρου, Παλ λα δί ου, Ἰ α κώ βου ὁ σί ων. Ἦχος α΄, 
Ἑωθινόν Α΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ἡ τοῦ στόματός σου…».
Κοντάκιον: «Εὐφράνθη μυστικῶς…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

Τρι ῳ δί ου «Μή προσευξώμεθα…» εἰς 3, 
δευτεροῦντες τό α΄.

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Πα ντο κρά τορ Κύ ρι ε…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον 

δόξαν…».
Εἴσοδος:  «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
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Ἀπόστιχα: Τά ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τοῦ Τριῳ δί ου· «Βε βα ρη μέ νων τῶν ὀ φθαλ-

μῶν…».
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ναός καί πύλη…». 
 «Νῦν ἀπολύεις... »,Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-

τος…», Δό ξα, Καί νῦν· Θεοτοκίον «Τοῦ Γαβρι-
ήλ φθεγξαμένου...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλμόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ α΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν…» καί τό Τρι σά γι ον. Ἀ ντί τῆς Ὑ πα κο ῆς τά 3 Κα τα νυ κτι κά 
Τρο πά ρι α· «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς...». Δό ξα· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…», Καί νῦν· 
«Τῆς εὐ σπλαγ χνί ας…» καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θεός Κύριος…»· Τό Ἀναστάσιμον· 

«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δόξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμένου...».

Καθίσματα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ α΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Α΄) Εὐαγγελίου. 
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…», Καί νῦν «Τῆς σω-

τη ρί ας...» Εἰς τόν στί χον «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός…» τό τρο πά ρι ον: «Τά πλή θη τῶν πε-
πραγμέ νων μοι…».

Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Τριῳδίου μετά στί-
χου «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι…».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Ἀναστάσιμα Κοντάκιον καί Οἶκος, τά 
Καθίσματα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τα πεί νω σις ὕ ψω-
σε κα τῃ σχυ μέ νον...» Δό ξα· «Τα πεί νω σις ὕ ψω-
σε πά λαι Τε λώ νην…» Καί νῦν· τό Θεοτοκίον 
τοῦ Τριῳδίου· «Ταχύ δέξαι Δέσποινα…».
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Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τριῳδίου, τό Συ να-
ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι-
ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… Ἐν νό-

μῳ, σκι ᾷ καί γράμ μα τι...»
Ἐξαποστειλάρια: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον· «Τοῖς Μαθηταῖς συνέλ-

θωμεν…», τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὑ ψη γο ρί αν φύ-
γω μεν...» καί τό Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής τῆς 
κτίσεως…».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 5 καί τοῦ Τριῳδίου 3.
Δόξα:  Τοῦ Τριῳδίου: «Ταῖς ἐξ ἔρ γων καυ χή σε σι...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…», τοῦ Ἀπ. Βαρ-

νάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κο ντά κι ον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς Λ Γ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Πα ρη κο λού θη κάς 

μου...» (Β΄ Τιμ. γ΄ 10 – 15).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ι ΣΤ΄ Λου κᾶ· (Τε λώ νου καί Φα ρι-

σαί ου), «Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν...». (Λουκ. 
ι η΄ 10 – 14).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστι...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
 «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Κατά τήν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.
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29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Ἰ γνα τί ου τοῦ Θε ο φό ρου. 
Δημητρίου Χιοπολίτου νεομάρτυρος. 

Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου· (Ἑβρ. ι΄ 32 – 38) καί (Μάρκ. θ΄ 
33 – 41).

30. ΤΡΙΤΗ. 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.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 30ῆς Ἰανουαρίου § 1, 2, 3).

Τῇ Δευτέρᾳ 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)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
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…».
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Τῇ Τρίτῃ 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
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΄ 
9-16).

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 (εἰς ἦχον β΄): 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…».
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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…».
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. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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). 

Κατάλυσις εἰς πάντα.



ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 28

1. ΠΕΜΠΤΗ. Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Τρύφωνος μάρτυρος. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ, ἤ ὅ που 
ἑ ορ τά ζε ται ὁ ἅ γι ος Τρύ φων, ἐκ τῶν Κυ πρί ων Μη ναί ων. Κα τα βα σίαι· «Χέρ-
σον ἀ βυσ σο τό κον…». Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ· Κο ντά κι ον τό ἑ ξῆς προ εόρ τι ον:

Ἦχος δ΄, «Ἐπεφάνης σήμερον».
«Ὡς ἀγκάλας σήμερον, πιστοί καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε 

καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τόν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις 
προσᾴδοντες».

Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου (Ρωμ. η΄ 28-39) (2ᾳ  Σεπτ.). Εὐαγγέλιον 
ὁμοίως τοῦ Ἁγίου (Λουκ. ι΄ 19-21) (Σαβ. Ι΄ Ἑβδ. Λουκᾶ). Κοινωνικόν: «Εἰς 
μνημόσυνον…».

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 2ας Φεβρ. Περίπτ. Α΄ § 1, 2, 3).

 Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:   «Οὐράνιος χορός…».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀγκάλας σήμερον…».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 3 Ἰ δι ό με λα· «Λέ γε Συ με ών…» εἰς 6.
Δόξα, Καί νῦν: «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡμέρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Ἰ δι ό με λα· «Κατακόσμησον τόν νυμφῶνά 

σου Σιών…».
Δό ξα, Καί νῦν: «Ὁ τοῖς Χε ρου βείμ ἐ πο χού μενος…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... »,Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…» (τρίς). 
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀ γκά λαις τοῦ δι καί ου Συ με ών βα στα-

χθῆ ναι κα τα δε ξάμε νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί-
αν, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν…».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν ἡ Λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς. Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί-
κι ον «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…». Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:   «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τά τῆς ἑ ορ τῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου…».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: «Ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ…». (Λουκ. β΄ 

25 – 33). 
Ὁ Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…». Καί 

νῦν· Τό αὐτό. «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός…» τό Ἰ δι-
ό με λον «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη…» (Ζήτει εἰς τά 
Ἑσπέρια ὡς Δόξα, Καί νῦν).

Κανών: Τῆς Ἑ ορ τῆς ἄνευ στί χων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κά θι σμα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐν τῷ ὄ ρει τῷ Σι νᾷ…» 

(ἅ παξ).
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Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί  Οἶ κος τῆς ἑ ορ τῆς καί τό Συ να-
ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Καταβασίαι:  «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἀντί Τιμιωτέρας: Τά Με γα λυ νά ρι α τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἀ κα τά λη πτόν 

ἐ στι…» μέ χρι καί τοῦ «Κα τελ θό ντ’ ἐξ οὐ ρα-
νοῦ…». Ἀ πό τοῦ στί χου «Λά μπρυ νόν μου τήν 
ψυ χήν…» προ σά πτο μεν τά 4 τρο πά ρι α τῆς 
Θ΄ ᾨ δῆς δευ τε ρεύ ο ντες τά δύ ο πρῶ τα. Εἶ τα 
ἡ Κα τα βα σί α: «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… Ἐν νό μῳ, 
σκιᾷ καί γράμ μα τι...».

Ἐξαποστειλάρια: «Ἐν πνεύ μα τι τῷ Ἱ ε ρῷ...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά τρί α προ σό μοι α· «Νό μον τόν ἐν γράμ μα-

τι…» εἰς 4.
Δόξα, Καί νῦν: «Ὁ ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε Κεχαρι-

τωμένη…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς, μετά τῶν στίχων αὐτῶν ὡς 
ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
· Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν.
· Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως
ὀξυγράφου.       
· Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου.                          
· Διά τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεός εἰς τόν αἰῶνα.
· Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄
· Περίζωσαι τήν ῥομφαίαν σου ἐπί
τόν μηρόν σου δυνατέ.    
· Καί ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί βασίλευε.                                     
· Τά βέλη σου ἠκονημένα δυνατέ· λαοί             
ὑποκάτω σου πεσοῦνται.                         

«Ταῖς πρεσβείαις                           
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐν  ἀγκάλαις 
τοῦ δικαίου Συμεών        
βασταχθείς...».
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· Ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος
  τῆς βασιλείας σου.

  Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής Υἱός...».

Ἀντίφωνον Γ΄
· Ἄκουσον, Θύγατερ, καί ἴδε, καί
κλῖνον τό οὖς σου.
· Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν        
οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.      
· Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου
ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ.

Εἰσοδικόν: «Ἐ γνώ ρι σε Κύ ρι ος τό Σω τή ρι ον αὑ τοῦ ἐ ναντί-
ον πά ντων τῶν ἐ θνῶν. Σῶ σον ἡ μᾶς Υἱ έ Θε οῦ ὁ 
ἐν  ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών βασταχθείς, 
ψάλ λο ντάς Σοι· Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον: «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη...» (μόνον).
Κοντάκιον:   «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
  Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Τῆς ἑ ορ τῆς: «Χω ρίς πά σης ἀ ντι λο γί ας…» 

(Ἑβρ. ζ΄  7 – 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἀ νή γα γον οἱ γο νεῖς…» (Λουκ. β΄ 

22 – 40).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:  «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν νόμῳ σκιᾷ…».
Κοινωνικόν:   «Ποτήριον σωτηρίου…».
  «Εἴδομεν τό φῶς…».
 Ἀπόλυσις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 

Κατάλυσις εἰς πάντα.

3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Συ με ών τοῦ Θε ο δό χου, Ἄν νης τῆς προ φή τι δος. 

 Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (3ης Φεβρ.).

4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ. (Ἀσώτου). Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, 
Θεοκτίστου μάρτυρος. Ἦ χος β΄. Ἑ ω θι νόν Β΄.

«Χαῖρε
Κεχαριτωμένη...».
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(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 2ας Φεβρ. Περίπτ. Β΄ § 14, 15.
Κυριακή μετά τήν ἑορτήν ἐντός Τριῳδίου).

  
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κοντάκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών 

βασταχθῆναι...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα 4, τά δύ ο Ἰ δι ό με λα τοῦ Τρι ῳ-

δί ου· «Εἰς ἀ να μάρ τη τον χώ ραν...» εἰς 3 καί 
Μεθέορτα· «Θεοφανείας ἀρρήτου...» 3 (ζήτει 
τῇ 4ῃ Φεβρ.).

Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Ὤ πόσων ἀγαθῶν…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤ χου: «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου…».
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:   Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς πατρικῆς δωρεᾶς…».
Καί νῦν: Μεθέορτον· «Σήμερον Συμεών ἐν ταῖς ἀγκά-

λαις...» (ζήτει τῇ  4ῃ Φεβρ.).
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δό ξα, 
Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».

Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἐν ἀγκάλαις... καί ἀναστάς ἐκ    
    νεκρῶν…». 

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», Τρι σά γι ον, Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη...» καί Ἀ πό λυ σις.
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δό ξα· τό 

αὐ τό, Καί νῦν· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη...».
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα καί ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς (2ας 

Φεβρ.) ἀντί Θεοτοκίων.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Β΄) Εὐ αγ γε λί ου.
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…» Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…», «Ἐλέ ησόν με ὁ Θε ός… Τά πλή θη 
τῶν πε πραγμέ νων...».

Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου καί ὁ τῆς 
ἑορτῆς.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος, τό 
μετά τήν γ΄ ᾨδήν Κάθισμα τοῦ Τριῳδίου· 
«Ἀγκάλας πατρικάς…» Δόξα, Καί νῦν τό 
Κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ…» 
(2ας Φεβρ.).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Τριῳδίου. Συναξά-
ριον τοῦ Μηναίου καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
Τριῳδίου.

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

νόμῳ σκιᾷ καί γράμματι…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Β΄ Ἀ να στά σι μον· «Τόν λίθον θεωρήσα-

σαι…», τά δύ ο τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τόν πλοῦ τον ὅν 
μοι δέ δω κας…» καί «Ἐσκόρ πι σα τόν πλοῦ-
τόν σου…» καί τό Μεθέορτον· «Ἀτρέπτως 
καθ’ ὑπόστασιν…» (ζήτει τῇ 3ῃ Φεβρ.).

Αἶνοι:    Ἀναστάσιμα 5 καί τοῦ Τριῳδίου 3.
Δόξα:    Τοῦ Τριῳδίου· «Πάτερ ἀγαθέ…».
Καί νῦν:   «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία:   Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:   Τῆς Ἑορτῆς. 
Εἰσοδικόν:   «Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἀναστάς…».
Ἀπολυτίκια: Τό ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες…», «Χαῖρε 

Κεχαριτωμένη...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό 
τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Τρισάγιον. 

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΛΔ΄ Ἐπιστολῶν· «Πά ντα μοι ἔ ξε-
στιν…» (Α΄ Κορ. στ΄  12 - 20).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΖ΄ Λουκᾶ (Ἀ σώ του)· «Ἄν θρω πός 
τις εἶ χε δύ ο υἱ ούς…» (Λουκ. ι ε΄, 11-32).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».

«Εἴδομεν τό φῶς…» 
Ἀπόλυσις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΕ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί 
Εὐαγγέλια τῆς Ἑβδομάδος τῆς Ἀπόκρεω.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ γά θης μάρ τυ ρος, Πο λυ εύ κτου Πα τρι άρ χου Κων στα ντι-
νου πό λε ως, Θε ο δο σί ου τοῦ ἐν Σκο πέ λῳ ὁ σί ου. 

6. ΤΡΙΤΗ. Βου κό λου Σμύρ νης, Φω τί ου Πα τρι άρ χου Κων στα ντι νου πό λε-
ως τοῦ Με γά λου.

 Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ ἐν Ἁ γί οις Πα τρός ἡ μῶν Φω τί ου Πα τρι άρ χου 
Κων στα ντι νου πό λε ως ψάλ λε ται ἐξ ἰ δι αι τέ ρας φυλ λά δος με τά τῶν με θε-
όρ των.

7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Παρ θε νί ου ἐ πι σκό που Λαμ ψά κου. Λου κᾶ ὁ σί ου τοῦ ἐν 
Στει ρί ῳ τῆς Ἑλ λά δος ἀ σκή σα ντος. 

Αὐστηρά Νηστεία.
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8. ΠΕΜΠΤΗ. Θε ο δώ ρου Με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ Στρα τη λά του, Μα κα ρί-
ου ἐ πι σκό που Πά φου.

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.

Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Θε ο δώ ρου ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται 
εἰς τά Κύ πρι α Μη ναῖ α.

Τῇ Τετάρτῃ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω-
μέ νη…» Κο ντά κι ον: «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…».
Ἐν τῷ Ἑσπε ρι νῷ: Ἑ σπέ ρι α: Τά 6 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ ἁ γί ου Θε ο δώ-
ρου, Δό ξα· «Σή με ρον ἀ νέ τει λεν ὑ πέρ τόν ἑ ω σφό ρον…» Καί νῦν· «Ὁ πα-
λαι ός ἡ με ρῶν…». Εἴ σο δος, «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
καί τά Ἀ να γνώ σμα τα. Ἀ πό στι χα τοῦ ἁ γί ου, Δό ξα· «Τῶν τοῦ Θε οῦ δω ρε-
ῶν…», Καί νῦν· «Ὁ τοῖς Χε ρου βείμ ἐ πο χού με νος…». «Νῦν ἀ πο λύ εις…», 
τό Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι α: «Στρα το λο γί ᾳ ἀ λη θεῖ…», Δόξα· τοῦ ἁ γί-
ου Μα κα ρί ου: «Κα νό να πί στε ως…», Καί νῦν· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…». 
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀ γκά λαις…».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή, τό 
Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον· «Στρα το λο γί ᾳ ἀ λη θεῖ…».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Ἀ πο λυ τί κι α ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ, τά Κα θί σμα τα με τά 
τῶν  με θε όρ των ὡς εὑ ρί σκο νται εἰς τά Κύ πρι α Μη ναῖ α, τό α΄ Ἀ ντί φω-
νον τῶν ἀ να βα θμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου, τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου, ὁ Ν΄, Δό ξα· 
«Ταῖς τοῦ Ἀ θλο φό ρου…» Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου…», «Ἐ λέ η σόν με 
ὁ Θε ός…» καί τό Ἰ δι ό με λον· «Τοῦ νο η τοῦ λύ κου ἐκ φυ γών…» Με τά τήν 
γ΄ ᾨ δήν· τό κά θι σμα τοῦ ἁ γί ου καί τῆς ἑ ορ τῆς. Με τά τήν στ΄ ᾨ δήν· Κο-
ντά κι ον – Οἶ κος τοῦ ἁ γί ου. Κα τα βα σί αι· «Χέρ σον ἀ βυσ σο τό κον…». Ἡ 
Τι μι ω τέ ρα, «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… Ἐν νό μῳ…». Ἐ ξα πο στει λά ρι α· τοῦ ἁ γί ου· 
«Με γα λο μάρ τυς ἔν δο ξε…» καί τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἐν πνεύ μα τι τῷ Ἱ ε ρῷ…». 
Εἰς τούς Αἴ νους τά τρί α στι χη ρά τοῦ ἁ γί ου εἰς 4, Δό ξα· «Ἀθλη τι κήν ἀν-
δρεί αν…», Καί νῦν· «Ὁ κτί στης Οὐ ρα νοῦ καί γῆς…». Δο ξο λο γί α Με γά λη 
καί Ἀ πο λυ τί κι ον· «Στρα το λο γί ᾳ ἀ λη θεῖ…».

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ ντί φω να τῆς Ὑ πα πα ντῆς, Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: 
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«Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…». Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἐν 
ἀγκά λαις …». Ἀ πο λυ τί κι α: «Στρα το λο γί ᾳ ἀ λη θεῖ…», τοῦ ἁ γί ου Μα κα ρί-
ου «Κα νό να πί στε ως…», τό «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…» καί τό τοῦ Να οῦ. 
Κο ντά κι ον: «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ 
ἁ γί ου (Ἐ φεσ. β΄, 4 – 10 καί Ματ θ. ι΄, 16 – 22). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως…»· 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον…».

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Ὑ πα πα ντῆς τοῦ Κυ ρί-
ου. Νι κη φό ρου μάρ τυ ρος, Ἄμμωνος καί Φιλαγρίου ἐπισκόπων Κύπρου, 
Ἄμμωνος καί Ἀλεξάνδρου μαρτύρων τῶν Κυπρίων. Ἡ ἐκ μεταθέσεως 
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους συνεορτάζεται σήμερον μετά 
τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου διά τό εἶναι αὔριον 
Ψυχοσάββατον.  

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 10ης Φεβρ. Περίπτ. Δ΄ § 6, 7, 8).

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κοντάκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον 
Ἑσπέρια: Τῆς ἑορτῆς Ἰ δι ό με λα· «Λέ γε Συ με ών…» 3 καί 

τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρ.)· «Ὅλος 
ἐκ νεότητος...» 3.

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἔθυσας τῷ Θεῷ...». 
Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡμέρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ Ἁγίου.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Ἰ δι ό με λα· «Κατακόσμησον τόν νυμφῶνά 

σου Σιών…».
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Τόν νοερόν ἀδάμαντα...». 
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Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τοῖς Χε ρου βείμ ἐ πο χού-
μενος…».

 «Νῦν ἀ πο λύ εις... »,Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τῆς ἑορτῆς· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…», Δόξα 

τοῦ Ἁγίου· «Ὡς στῦλος ἀκλόνητος...», Καί νῦν 
τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη...». 

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀ γκά λαις τοῦ δι καί ου Συ με ών βα στα-
χθῆ ναι κα τα δε ξάμε νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί-
αν, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν…».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν ἡ Λι τή τοῦ Ἁγίου. Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον 
τῆς ἑορτῆς· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…». Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τοῦ Ἁγίου καί ἀντί Θεοτοκίων τά τῆς ἑ ορ τῆς. 
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει, καί ὡσεί κέδρος 

ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Ἁγίου· «Προσέχετε ἀπό τῶν ἀνθρώπων…». 

(Λουκ. κα΄ 12 – 19) (ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτωβρ. εἰς 
τόν Ὄρθρον). 

Ὁ Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου…». 
Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...». «Ἐ λέ η-
σόν με ὁ Θε ός…» τό Ἰ δι ό με λον· «Φάλαγγα 
θεοστεφῆ…».

Κανόνες: Ὁ τῆς Ἑ ορ τῆς καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Ἁγίου· «Στῦλος ἄσειστος τῆς 

Ἐκκλησίας...», Δόξα· «Τά στίφη τῶν Πιστῶν, 
εὐσεβῶς συνελθόντα...», Καί νῦν τό Κά θι σμα 
τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐν τῷ ὄ ρει τῷ Σι νᾷ…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί  Οἶ κος τοῦ Ἁγίου καί τό Συ να-
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ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας (9 Φεβρ.)  καί ἡ προσθήκη: 
«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἐκ μεταθέσεως ἑορτή τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους».

Καταβασίαι:  «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἀντί Τιμιωτέρας: Τά Με γα λυ νά ρι α τῆς ἑ ορ τῆς μετά τῶν στίχων 

αὐτῶν ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ.
Ἐξαποστειλάρια: Τῆς ἑορτῆς· «Ἐν πνεύ μα τι τῷ Ἱ ε ρῷ...», τοῦ 

Ἁγίου· «Ἐνθέως πυρσευόμενος...» καί πάλιν 
τό τῆς ἑορτῆς.

Αἶ νοι: Προ σό μοι α τῆς ἑορτῆς· «Νό μον τόν ἐν γράμ-
μα τι…» 3 καί τοῦ Ἁγίου· «Οἱ τῆς Ἑλλάδος 
νῦν παῖδες...» 3.

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ὤσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες...». 
Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς·  «Ὁ ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· 

«Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς. 
Εἰσοδικόν: «Ἐ γνώ ρι σε Κύ ρι ος τό Σω τή ρι ον αὑ τοῦ ἐ ναντί-

ον πά ντων τῶν ἐ θνῶν. Σῶ σον ἡ μᾶς Υἱ έ Θε οῦ ὁ 
ἐν  ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών βασταχθείς, 
ψάλ λο ντάς Σοι· Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον: «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη...» καί «Ὡς στῦλος 
ἀκλόνητος...».

Κοντάκιον:   «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
  Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου: «Ἐν δυ να μοῦ ἐν τῇ χά ρι τι…» (Β΄ 

Τιμ. β΄, 1 – 10) (ζή τει τῇ 26ῃ Ὀ κτ.).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Ἁγίου: «...Ταῦ τα ἐ ντέλ λο μαι ὑ μῖν…» (Ἰ-

ω. ι ε΄17 - ι στ΄ 2) (ζή τει τῇ 26ῃ Ὀ κτ. ἐν τῆ 
Λειτουργίᾳ).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως:  «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν νόμῳ σκιᾷ…».
Κοινωνικόν:   «Ποτήριον σωτηρίου…».
  «Εἴδομεν τό φῶς…».
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 Ἀπόλυσις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
 
10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. (Ψυχοσάββατον). Μνή μην ἐ πι τε λοῦ μεν πά ντων τῶν 
ἀπ’ αἰ ῶ νος κε κοι μη μέ νων Ὀρ θο δό ξων Χρι στι α νῶν, πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν 
ἡ μῶν. Χα ρα λά μπους ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ζή νω νος ὁ σί ου τοῦ Τα χυ δρό μου. 

(Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους ἐψάλη ἐχθές).
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου. Σάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω § 7, 8, 9).

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κοντάκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Ἄνευ εἰσόδου)

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Μαρ τυ ρι κά τοῦ β΄ ἤ χου 3· «Οἱ τήν ἐπίγειον 

ἀπόλαυσιν…», «Τῶς Ἁγίων Μαρτύρων…» 
καί «Χοροί Μαρτύρων…» (Ζή τει ἐν τέ λει τοῦ 
Τρι ῳ δί ου) καί τά 3 προ σό μοι α τοῦ Τρι ῳ δί ου· 
«Τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νος σή με ρον νε κρῶν…».

Δόξα:  «Θρηνῶ καί ὀδύρομαι...».
Καί νῦν:  Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου...».
Ἄνευ Εἰσόδου:  «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί ἀ ντί τοῦ Προ κει μέ νου 

τῆς ἡ μέ ρας εἰς ἦ χον πλ. δ΄ τό «Ἀλ λη λού ϊα, ἀλ-
λη λού ϊα, ἀλ λη λού ϊα» ἐκ γ΄, μέ στί χους εἰς τό 
β΄ «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω καί προ σε λά βου 
Κύ ρι ε» καί εἰς τό γ΄ «Καί τό μνη μό συ νον αὐ-
τῶν εἰς γε νε άν καί γε νε άν».

Ἀπόστιχα:  Τά 4 Μαρ τυ ρι κά τοῦ β΄ ἤ χου (ζή τει ταῦ τα 
εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου, ἦ χος β΄, Σάβ βα-
τον πρω ΐ, εἰς τούς Αἴ νους). Τό πρῶ τον ἄ νευ 
στί χου: «Ὑπέρ Χριστοῦ παθόντες...». Τό δεύ-
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τε ρον μέ στί χον: «Θαυ μα στός ὁ Θε ός ἐν τοῖς 
ἁ γί οις αὐ τοῦ», «Τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ 
λαβόντες...», τό τρί τον μέ στί χον: «Τοῖς ἁ γί οις 
τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐ τοῦ ἐ θαυ μά στω σεν ὁ Κύ ρι-
ος», «Τῶν Ἁγίων σου τά πλήθη...». Τό τέ ταρ-
τον μέ στί χον: «Ἐ κέ κρα ξαν οἱ δί και οι καί ὁ 
Κύ ρι ος εἰ σή κου σεν αὐ τῶν», «Πᾶσα πόλις καί 
χώρα...».

Δόξα: Τό νεκρώσιμον· «Ἀρχή μοι καί ὑπόστασις...».
Καί νῦν: Θεοτοκίον· «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε...».
 Με τά τό «Νῦν Ἀ πο λύ εις...» ψάλ λε ται ὁ Κα νών εἰς Κοι μη θέντας 
«Ἐν οὐ ρα νί οις θα λά μοις δι η νε κῶς...» (ζή τει τοῦ τον εἰς τήν Πα ρα κλη τι κήν, 
ἦ χος πλ. β΄ τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ ἤ εἰς τό Πε ντη κο στά ρι ον με τά τόν Ἑ σπε-
ρι νόν τοῦ Σαβ βά του τῆς Ζ΄ Ἑ βδο μά δος, Πα ρα σκευ ή ἑ σπέ ρας). Ὁ Κα νών 
ψάλ λε ται ἄ νευ εἱρ μῶν εἰς 4 τρο πά ρι α ἀ νά ᾨ δήν μέ στί χους: Εἰς τό α ́ 
τρο πά ρι ον: «Πρε σβεί αις τῶν μαρ τύ ρων σου Χρι στέ ὁ Θε ός ἀ νά παυ σον 
τάς ψυ χάς τῶν δού λων Σου», εἰς τό β΄ τρο πά ρι ον· «Αἱ ψυ χαί αὐ τῶν ἐν 
ἀ γα θοῖς αὐ λι σθή σο νται», εἰς τό γ΄ Δό ξα καί εἰς τό δ΄ Καί νῦν. Εἰς τό τέ λος 
τῆς Θ΄ ᾨ δῆς ὁ εἱρ μός αὐ τῆς· «Θε όν ἀν θρώ ποις ἰ δεῖν ἀ δύ να τον...».
  Τρισάγιον.   
Ἀπολυτίκια: «Ὁ βά θει σο φί ας...», Δό ξα· τό τέ λος τοῦ ἀ πο-

λυ τι κί ου: «Ἐν σοί γάρ τήν ἐλ πί δα...». Καί 
νῦν· «Σέ καί τεῖ χος...».

 Ἡ Ἐ κτε νής καί με τά τήν ἐκ φώ νη σιν «Ὅ τι ἐ λε ή μων...» ψάλ λο νται 
τά τρο πά ρι α «Με τά πνευ μά των δι καί ων...» καί γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις 
τῶν Κε κοι μη μέ νων ὡς ἑ ξῆς:
Ὁ Ἱερεύς: «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 Χορός: «Κύριε, ἐλέησον» γ΄. 
Ὁ Ἱερεύς:
 «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ μα κα ρί ας μνή μης καί αἰ ω νί ου ἀ να παύ σε ως 
πά ντων τῶν ἐ π’ ἐλ πί δι ἀ να στά σε ως ζω ῆς αἰ ω νί ου κε κοι μη μέ νων εὐ σε-
βῶς ὀρ θο δό ξων χρι στι α νῶν, βα σι λέ ων, πα τρι αρ χῶν, ἀρ χι ε ρέ ων, ἱ ε ρέ ων, 
ἱ ε ρο μο νά χων, ἱ ε ρο δι α κό νων, μο να χῶν, πα τέ ρων, προ πα τό ρων, πάπ πων, 
προ πάπ πων, γο νέ ων, συ ζύ γων, τέ κνων, ἀ δελ φῶν καί συγ γε νῶν ἡ μῶν, ἐκ 
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τῶν ἀ π’ ἀρ χῆς καί μέ χρι τῶν ἐ σχά των. Καί τῶν δού λων τοῦ Θε οῦ… (καί 
μνη μο νεύ ει ὀ νο μα στι κῶς τῶν Κε κοι μη μέ νων ὑ πέρ ὧν τε λοῦ νται μνη μό συ-
να) καί ὑ πέρ τοῦ συγ χω ρη θῆ ναι αὐ τοῖς πᾶν πλημ μέ λη μα ἑ κού σι όν τε καί 
ἀ κού σι ον».
Ὁ Χορός: «Κύριε, ἐλέησον» γ΄.
Ὁ Ἱερεύς:
 «Ὅ πως, Κύ ρι ος ὁ Θε ός, τά ξῃ τάς ψυ χάς αὐ τῶν ἔν θα οἱ δί και οι 
ἀ να παύ ο νται· τά ἐ λέ η τοῦ Θε οῦ, τήν βα σι λεί αν τῶν οὐ ρα νῶν· καί ἄ φε σιν 
τῶν αὑ τῶν ἁ μαρ τι ῶν πα ρά Χρι στῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καί Θεῷ ἡ μῶν 
αἰ τη σώ με θα».
Ὁ Ἱερεύς: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ Χορός: «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ Ἱερεύς: τήν εὐχήν:
 «Ὁ Θε ός τῶν πνευ μά των καί πά σης σαρ κός, ὁ τόν θά να τον κα τα-
πα τή σας, τόν δέ δι ά βο λον κα ταρ γή σας καί ζω ήν τῷ κό σμῳ Σου δω ρη σά-
με νος, Αὐ τός, Κύ ρι ε, ἀ νά παυ σον καί τάς ψυ χάς τῶν κε κοι μη μέ νων δού λων 
Σου, βα σι λέ ων, πα τρι αρ χῶν, ἀ ρχι ε ρέ ων, ἱ ε ρέ ων, ἱ ε ρο μο νά χων, ἱ ε ρο δι α κό-
νων, μο να χῶν, μο να ζου σῶν καί πά ντων τῶν ἀ πό πε ρά των ἕ ως πε ρά των 
τῆς οἰ κου μέ νης κε κοι μη μέ νων εὐ σε βῶς ὀρ θο δό ξων χρι στι α νῶν, πα τέ ρων, 
προ πα τό ρων, πάπ πων, προ πάπ πων, γο νέ ων, συ ζύ γων, τέ κνων, ἀ δελ φῶν 
καί συγ γε νῶν ἡ μῶν καί πά ντων τῶν νῦν μνη μο νευ θέ ντων δού λων σου ἐν 
τό πῳ φω τει νῷ, ἐν τό πῳ χλο ε ρῷ, ἐν τό πῳ ἀ να ψύ ξε ως, ἔν θα ἀ πέ δρα ὀ δύ νη, 
λύ πη καί στε να γμός· πᾶν   ἁ μάρ τη μα τό πα ρ’ αὐ τῶν πρα χθέν, ἐν λό γῳ ἤ 
ἔρ γῳ ἤ δι α νοί ᾳ, ὡς ἀ γα θός καί φι λάν θρω πος Θε ός, συγ χώ ρη σον, ὅ τι οὐκ 
ἔ στιν ἄν θρω πος, ὅς ζή σε ται ἐ πί τῆς γῆς καί οὐχ ἁ μαρ τή σει· σύ γάρ μόνος 
ἐκτός ἁμαρτίας ὑπάρχεις· ἡ δι και ο σύ νη Σου δι και ο σύ νη εἰς τόν αἰ ῶ να καί 
ὁ λό γος Σου ἀ λή θει α».
Ὁ Ἱερεύς: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ Χορός: «Κύριε ἐλέησον».
Ὁ Ἱερεύς: 
 «Ὅ τι Σύ εἶ ἡ ἀ νά στα σις, ἡ ζω ή καί ἡ ἀ νά παυ σις πάντων τῶν κε-
κοι μη μέ νων εὐ σε βῶς ὀρ θο δό ξων χρι στι α νῶν, Χρι στέ ὁ Θεός ἡ μῶν καί Σοί 
τήν δό ξαν ἀ να πέ μπο μεν σύν τῷ ἀ νάρ χω Σου Πα τρί…»
Ὁ Χορός: «Αἰωνία ἡ μνήμη», ἐκ τρίτου. Εἶτα·
Ὁ Ἱερεύς: «Σο φί α»· «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός» κλπ. καί ἐκ φω-

νεῖ τήν συ νή θη Ἀ πό λυ σιν.
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Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Ἀ να γι νώ σκε ται τό Με σο νυ κτι κόν τοῦ Σαβ βά του. Με τά τό· «Τήν 
πᾶ σαν ἐλ πί δα μου…» λέ γε ται Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὁ βά θει σο φί ας…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀ ντί τοῦ «Θε ός Κύ ρι ος…» ψάλ λε ται εἰς ἦ χον πλ. δ΄ τό «Ἀλ λη λού ϊα» (γ) 
τε τρά κις, ὡς ἐψάλη εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν ἀ ντί τοῦ Προ κει μέ νου, δίς ἄ νευ 
στί χου, καί δίς με τά τῶν στί χων «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω…» καί «Καί τό 
μνη μό συ νον αὐ τῶν…» Εὐ θύς: 
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: 
 Τά Μαρ τυ ρι κά τοῦ β΄ ἤ χου (Ζή τει εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου, Σάβ-
βα τον πρω ΐ) «Ὁ φαιδρύνας τούς Ἁγίους σου...», «Ἀθλοφόροι Κυρίου, 
μακαρία ἡ γῆ...» καί «Ἀπόστολοι Μάρτυρες, καί Προφῆται Ἱεράρχαι...». 
Εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α λέ γο νται καί οἱ πρό αὐ τῶν στί χοι. Δό ξα· «Ἡ μνήμη 
τῶν κεκοιμημένων Κύριε…» Καί νῦν· «Μήτηρ ἁγία ἡ τοῦ ἀχράντου 
Φωτός…» (Ἐ άν θά γί νῃ μνη μό νευ σις τῶν Κε κοι μη μέ νων ψάλ λονται ἀ μέ-
σως τά νε κρώ σι μα εὐ λο γη τά ρι α, γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις καί με τά τό «Ὅ τι 
σύ εἶ ἡ ἀ νά στα σις…» ἐ πι συ νά πτο νται τά κα θί σμα τα «Ἀ νά παυ σον Σω τήρ 
ἡμῶν…» καί «Ὁ ἐκ παρ θέ νου…»). Ἐ πει δή εἰς τούς ἐ νο ρι α κούς να ούς 
δέν γί νε ται ἐν τῷ Ὄρ θρῳ μνη μό νευ σις τῶν ὀ νο μά των τῶν Κε κοι μη μέ νων, 
ἀ μέ σως ἐ πι συ νά πτο μεν τό Κά θι σμα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἀ νά παυ σον Σω τήρ 
ἡμῶν…» Δό ξα, Καί νῦν· «Ὁ ἐκ Παρ θέ νου ἀ να τεί λας…».
Ὁ Ν΄ ψαλμός: (χῦμα).
Κανών: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «ᾎ σμα ἀ να πέμ ψω μεν…». Ἐ άν 

δέν θά ψαλῇ ὁ Κα νών, ἀ μέ σως με τά τόν Ν΄ 
λέ γο μεν τόν Εἱρ μόν τῆς γ΄ ᾨ δῆς «Ὁ στε ρε ώ-
σας ἐν τῇ χει ρί σου…», Αἴ τη σις, «Ὅ τι σύ εἶ ὁ 
Θε ός ἡ μῶν…».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κα θί σμα τα: «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς ὑ πο μεί νας…» Δό ξα, 
Καί νῦν· «Τήν τα χεῖ άν σου σκέ πην…». Ἐ άν 
δέν λέ γε ται ὁ Κα νών, ἐ πι συ νά πτο μεν ἀ μέ σως 
τόν Εἱρ μόν τῆς Στ΄ ᾨ δῆς· «Συ νε χό με νον δέ ξαι 
με…».
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 Αἴτησις, «Σύ γάρ εἶ ὁ βασιλεύς…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον, Οἶκος τά ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ. Συ να ξά-

ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ-
δί ου. 

Με τά τήν η ́ ᾠ δήν ἀμέσως· «Αἰ νοῦ μεν εὐ λο γοῦ μεν… Τόν ἐν ὄ ρει 
ἁ γί ῳ…» (Εἱρ μός τῆς η΄ ᾨ δῆς).
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί μετά τήν Θ΄ ᾨδήν ὁ Εἱρμός τῆς Θ΄ ᾨδῆς· 

«Τόν προδηλωθέντα ἐν ὄρει…».
Ἐξαποστειλάρια: «Ὁ καί νε κρῶν καί ζώ ντων…». «Ἀ νά παυ σον 

τούς δού λους σου…» καί τό Θε ο το κί ον· «Μα-
ρί α Θε ο νύμ φευ τε…».

Αἶνοι: Τά 4 Προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Δεῦτε πρό 
τέλους πάντες…».

Δόξα: «Ὡς ἄνθος μαραίνεται…».
Καί νῦν: «Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε…».
  «Σοί δόξα πρέπει…»
Δοξολογία: (χῦμα).
  Ἐκτενής
Ἀπόστιχα: Τά ἐν τέ λει τοῦ Τρι ῳ δί ου Νε κρώ σι μα Προ-

σό μοι α· «Ῥύμην, τοῦ θανάτου καί φθοράν…» 
(Σάβ βα τον πρωΐ, Ἀ πό στι χα β΄ ἤ χου).

Δόξα: «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ…».
Καί νῦν: «Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…».
 «Ἀγαθόν τό ἐξομολογεῖσθαι…», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: «Ὁ βάθει σοφίας...», «Σέ καί τεῖχος...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:  «Ὁ βάθει σοφίας…».
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἐν ἁγίοις…».
Ἀπολυτίκια: «Ὁ βάθει σοφίας…» καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κοντάκιον: «Μετά τῶν ἁγίων…».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῶν Κε κοι μη μέ νων· «Οὐ θέ λω ὑ μᾶς ἀ γνο-

εῖν…» (Α΄ Θεσ. δ΄ 13 – 17).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Σαβ βά του τῆς Ἀ πό κρε ω: «Βλέ πε τε μή 
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πλα νη θῆ τε…» (Λου κᾶ, κα ́ 8 - 9, 25-27, 35-36).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:  «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...».
  «Εἴδομεν τό φῶς…»

 Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν τά νε κρώ σι μα Εὐ λο γη τά ρι α καί τά 
τρο πά ρι α· «Με τά πνευ μά των…» καί γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις τῶν ὀ νο μά-
των τῶν Κε κοι μη μέ νων ὡς καί εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν. «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί-
ου…» καί Ἀ πό λυ σις «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός…».

11. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Α ΠΟ ΚΡΕ Ω. Μνεί αν ποι ού με θα τῆς δευ τέ ρας καί 
ἀδε κά στου πα ρου σί ας τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Βλασίου 
Ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης. Ἦ χος γ΄.  Ἑ ω θι νόν Γ΄.

 
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 10, 11, 12).

 
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας:  Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ὁ βάθει σοφίας…».
Κοντάκιον: «Μετά τῶν ἁγίων…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου 6 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· 

«Ὅ ταν μέλ λῃς ἔρ χε σθαι...» 4.
Δό ξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὅ ταν τί θω νται θρό νοι...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου: «Πῶς μή 

θαυμάσωμεν…».
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 Ἀνα στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Οἴ μοι μέ λαι να ψυ χή…».
Καί νῦν: «Ἀνύμφευτε Παρθένε…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον
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Ἀ πο λυ τί κι α: Τό ἀ να στά σι μον: «Εὐφραινέσθω τά οὐρά-
νια…», Δό ξα, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Σέ τήν 
μεσιτεύσασαν…».

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

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ γ΄ ἤ χου. Δό ξα·  Τό ἐν 
τῷ Τρι ῳ δί ῳ Ἰ δι ό με λον: «Τάς τοῦ Κυ ρί ου γνό ντες ἐ ντο λάς…», Καί νῦν· 
τό Θε ο το κί ον «Ὑ πό τήν σήν Δέ σποι να…», τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». 
Τρι σά γι ον καί ἀ ντί τῆς Ὑ πα κο ῆς τά Κα τα νυ κτι κά τρο πά ρι α: «Ἐ λέ η σον 
ἡ μᾶς...», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…» «Τῆς εὐ σπλαγ χνί ας…». Ἀ πό λυ σις «Ὁ 
Ἀνα στάς…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», Δό ξα· τό αὐ τό, 

Καί νῦν· «Σέ τήν μεσιτεύσασαν…».
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ γ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Γ΄) Εὐαγγελίου. 
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…» Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…» «Ἐ λέ η σόν με ... Τά πλή θη…».
Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Τριῳδίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό ἀ να στά σι μον Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος καί 

ἕν κά θι σμα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τό βῆ μα σου φρι-
κτόν…» με τά τοῦ Θε ο το κί ου «Τόν πάντων 
ποι η τήν…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου. Συ να ξά-
ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ-
δί ου.

Καταβασίαι: «Βοηθός καί σκεπαστής...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ἀσπόρου συλλήψεως…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Γ΄ Ἀνα στά σι μον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερ-

ται…», τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τήν φο βε ράν τῆς κρί-
σε ως…» καί «Ἰ δού ἡ μέ ρα ἔρ χε ται…» καί τό 
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Θεοτοκίον· «Τήν ὥραν τῆς ἐτάσεως...».
Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 5 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἐν νο ῶ τήν 

ἡ μέ ραν…» 3.
Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς…».
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…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», τοῦ Ἀπ. Βαρ-

νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: Τοῦ Τριῳδίου: «Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός…».
  Τρι σά γι ον. 
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Βρῶ μα ἡ μᾶς οὐ πα ρί στη σι…» 

(Α΄ Κορ. η ́ 8 - θ΄ 2)
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς τῆς Ἀ πό κρε ω: «Ὅ ταν ἔλ θῃ ὁ Υἱ-

ός…» (Ματ θ. κε΄ 31- 46)
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…».

Σημείωσις: Ἀ πό τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ τῆς σή με ρον εἰς τά Ἀ πό στι χα ψάλ λονται τό Ἰ δι ό με-
λον τοῦ Τρι ῳ δί ου, δίς, τό ὁ μό η χον Μαρ τυ ρι κόν καί τό Θε ο τοκί ον, ὡς ἀ να γρά φονται 
εἰς τό Τριῴ  δι ον. Ἐ πί σης εἰς τόν Ὄρ θρον κα τά τήν β΄ στι χο λο γί αν ψάλ λονται τά ἐν τῷ 
Τρι ῳδί ῳ κα θί σμα τα, με τά τήν αἴ τη σιν τῆς Στ΄ ᾨ δῆς λέ γε ται τό Μαρ τυ ρι κόν τοῦ ἤ χου 
(ζή τει εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου) καί εἰς τά Ἀ πό στι χα ψάλ λο νται τά εἰς τό Τρι ῴ δι-
ον κα θ’ ἑ κά στην ἡ μέ ραν κα τα κε χω ρη μέ να (Ἰ δι ό με λον, Μαρ τυ ρι κόν καί Θε ο το κί ον).

Κα τά τήν ἑ βδο μά δα τῆς Τυ ρο φά γου γί νε ται ἀ πο χή κρέ α τος 
καί κα τά λυ σις ἰ χθύ ος, τυ ροῦ καί ὠ ῶν (λευ κή νη στεί α).

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς Ἑβδομάδος 
τῆς Τυρινῆς.
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12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Με λε τί ου ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ ντι ο χεί ας. Χρή στου νε ο μάρ τυ-
ρος τοῦ Κη που ροῦ. 

13. ΤΡΙΤΗ. Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας, Ἀκύλα καί 
Πρισκίλλης τῶν Ἀποστόλων.

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Αὐξεντίου ὁσίου, Φιλήμονος Γάζης, Μάρωνος ὁσίου. 

Σήμερον δέν τελεῖται θεία Λειτουργία.
Κατάλυσις εἰς πάντα πλήν κρέατος.

15. ΠΕΜΠΤΗ. Ὀνησίμου Ἀποστόλου, Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ. 

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παμ φί λου μάρ τυ ρος, Φλα βι α νοῦ ὁ σί ου. 

Σήμερον δέν τελεῖται θεία Λειτουργία.
Κατάλυσις εἰς πάντα πλήν κρέατος.

 
17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Μνή μην ἐ πι τε λοῦ μεν πά ντων τῶν ἐν 
ἀ σκή σει λαμ ψά ντων Ὁ σί ων καί Θε ο φό ρων Πα τέ ρων ἡ μῶν. Θε ο δώ ρου 
με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ Τή ρω νος, Μα ρι ά μνης ἰ σα πο στό λου, Μαρ κι α νοῦ καί 
Πουλ χε ρί ας τῶν εὐ σε βῶν βα σι λέ ων. Αὐ ξι βί ου ἐ πι σκό που Σό λων. 

Τῇ Παρασκευῇ Ἑσπέρας. Θ΄ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον:  «Οἱ μάρτυρές σου Κύριε…».
Κοντάκιον: «Φιλήσας Χριστοῦ, τά θεῖα θελήματα…».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Δεῦ τε ἅπαν-

τες πι στοί…» εἰς 6.
Δόξα: «Τό κα τ’ εἰ κό να τη ρή σα ντες…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή θαυμά-

σωμεν...».
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Ἄνευ Εἰσόδου: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Θεός ἀντιλήπτωρ μου εἶ…», ἡ Προ φη τεί α, 
τό «Κα τα ξί ω σον» καί τά Πλη ρω τι κά.

Ἀπόστιχα: Τό Ἰ δι ό με λον· «Κα θα ρί σω μεν ἑ αυ τούς…» 
(δίς), τό Μαρ τυ ρι κόν· «Τῶν ἁ γί ων Μαρ τύ-
ρων… (ἅ παξ).

Δόξα: «Τῶν μο να στῶν τά πλή θη…». 
Καί νῦν: «Χαῖ ρε ἁ γνεί ας κει μή λι ον...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: «Ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων ἡ μῶν…», Δό ξα, Καί 

νῦν· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον…».
Ἀπόλυσις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν…».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Ἀ να γι νώ σκε ται τό Με σο νυ κτι κόν τοῦ Σαβ βά του. Με τά τό·  «Τήν 
πᾶ σαν ἐλ πί δα μου…» τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὁ Θε ός τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν…». 
Ἀ πό λυ σις με τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα» ὡς συ νή θως.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: «Ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων ἡμῶν…», Δό ξα· τό αὐ-

τό, Καί νῦν· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον…».
Καθίσματα: Κα τά σει ράν ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ.
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:    (χῦμα).
Κανών: Τοῦ Τρι ῳ δί ου με τά τῶν εἱρ μῶν. Ἐ άν δέν θά 

ψα λῇ ὁ Κα νών, ἀ μέ σως με τά τόν Ν΄ λέ γε ται ὁ 
εἱρ μός τῆς γ΄ ᾨδῆς· «Οὐκ ἔ στιν ἅ γι ος...» καί 
γί νε ται αἴ τη σις μέ ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ τι σύ εἶ ὁ 
Θε ός ἡ μῶν...».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κα θί σμα τα· «Ἀ ντω νί ου τό πρᾷ ον...» Δό ξα· 
«Τούς δε σμούς δι αρ ρήξαντες...» Καί νῦν· 
«Εἰς ἰ λύν ἐνε πά γην...». Ἐ άν δέν θά ψα λῇ ὁ 
Κα νών ἐ πι συ νά πτε ται ἀ μέ σως ὁ Εἱρ μός τῆς 
Στ΄ ᾨ δῆς· «Συ νε χό με νον δέ ξαι με…», Αἴτησις, 
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«Σύ γάρ εἶ ὁ βα σι λεύς…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:  Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Τρι ῳ δί ου. Μη νο λό-

γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ-
δί ου. Με τά τήν η΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος ἤ ἐ άν 
δέν ψάλ λε ται οὗ τος ἀ μέ σως με τά τό Ὑ πό μνη-
μα τοῦ Τρι ῳ δί ου:

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν…: Ὁ Εἱρ μός τῆς η΄ ᾨ δῆς: «Τόν ἐν Ὄ ρει ἁ γί ῳ δο-
ξα σθέ ντα…».

Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ὁ Εἱρ μός τῆς Θ΄ ᾠ δῆς: «Τόν προ δη λω-
θέντα ἐν Ὄ ρει…».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Οἱ κό σμον ἀρ νη σά με νοι…» καί «Τούς ἐν 
ἀσκή σει…».

Αἶ νοι: Τά 4 Προ σό μοι α· «Τήν τῶν Πα τέ ρων ἅ πα ντες 
πλη θύν…».

Δό ξα·:    «Ὅ σι οι Πα τέ ρες…».
Καί νῦν: «Θε ο τό κε σύ εἶ ἡ ἄ μπε λος… με τά καί τῶν 

Ὁ σί ων…».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὁ Θε ός τῶν Πα τέ-

ρων ἡ μῶν…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:  «Ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων ἡ μῶν…».
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: «Ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων…» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν…».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῶν Ὁ σί ων: «Ὁ καρ πός τοῦ Πνεύ μα τος…» 

(Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2) (Ὁ δεύ τε ρος ἐν τῷ Τρι ῳ-
δίῳ, τῷ Σαβ βά τῳ τῆς Τυ ρι νῆς), με τά τῶν στί-
χων: «Καυ χή σο νται Ὅ σι οι ἐν δό ξῃ» καί «Αἱ 
ὑ ψώ σεις τοῦ Θε οῦ ἐν τῷ λά ρυγ γι αὐ τῶν».

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Σαβ βά του τῆς Τυ ρι νῆς: «Προ σέ χε τε τήν 
ἐ λε η μο σύ νην ὑ μῶν…» (Ματ θ. στ΄ 1-13).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
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Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον…».
«Εἴδομεν τό φῶς». Ἀπόλυσις.

18. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ ΤΗΣ ΤΥ ΡΙ ΝΗΣ. Μνεί αν ποι ού με θα τῆς ἀ πό τοῦ Πα ρα-
δεί σου τῆς τρυ φῆς ἐ ξο ρί ας τῶν Πρω το πλά στων. Λέοντος Πάπα Ρώμης, 
Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Σινάου. Ἦχος δ΄, Ἑ ω θι νόν Δ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 14, 15, 16).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:  «Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν…».
Κοντάκιον: «Ὡς εὐσεβείας κήρυκας…».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Χρι στός ἀ λη θι νός…».
  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
Προοιμιακός – Ψαλτήριον

Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα 6 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὁ πλά στης 
μου Κύ ρι ος…» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Ἐ κά θι σεν Ἀ δάμ…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ὁ διά σέ Θεο-

πάτωρ…».
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: «Ἐξεβλήθη Ἀδάμ τοῦ Παραδείσου…».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Ὁ ποιητής καί λυ-

τρωτής μου…».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον

Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν…» Δό ξα, Καί 
νῦν τό Θεοτοκίον: «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυ-
φον…».

Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωί:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ δ΄ ἤ χου, Δό ξα τό 
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ἐν τῷ Τριῳδίῳ Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς· «Ἥλιος ἀκτῖνας ἔκρυψεν…», Καί 
νῦν· τό Θεοτοκίον· «Μυστικῶς ἀνυμνοῦμέν σε…». Τά Τρι α δι κά «Ἄξι όν 
ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον καί ἀ ντί τῆς Ὑ πα κο ῆς τά Κα τα νυ κτι κά τρο πά-
ρι α: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς...», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…» «Τῆς εὐσπλαγχνί ας…». 
Ἀ πό λυ σις· «Ὁ ἀ να στάς…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Τό φαιδρόν…», Δό ξα· τό 

αὐ τό, Καί νῦν· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».
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 δ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Δ΄) Εὐ αγ γε λί ου.
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…», Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…», «Ἐ λέ η σόν με ... Τά πλή θη…».
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Τρι ῳ δί ου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Ἀ να στά σι μα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τά Κα-

θί σματα τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Ἐ ξε βλή θη ὁ Ἀ δάμ…
», Δό ξα· «Νῦν ὁ καιρός…» Καί νῦν· «Οὐ 
σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου, τό Συ-
να ξά ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Τρι ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ὡς ἐν ἠ πεί ρῳ πε ζεύ σας…».
Ἡ Τιμιωτέρα:     Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Θε όν ἀν θρώ ποις…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά-

ψαντες…» καί τά δύο τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Τῆς 
ἐντο λῆς σου, Κύ ρι ε…» καί «Ἀ ποι κι σθέ ντες 
Κύ ρι ε…».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 5 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Οἴ μοι ὁ 
Ἀ δάμ…» 3.

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἔ φθα σε και ρός…».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρία…».
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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 «Τό φαιδρόν…», τοῦ Ἀπ. 

Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Τῆς σο φί ας ὁ δη γέ…».

Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν 

ἡ σωτηρία…». (Ῥωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4).
Εὐαγγέλιον:  Κυ ρι α κῆς τῆς Τυ ρι νῆς· «Ἐ άν ἀ φῆ τε τοῖς ἀν-

θρώ ποις …» (Ματ θ. στ΄ 14 - 21).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».        

«Εἴδομεν τό φῶς…». 
Ἀπόλυσις:     Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…».
Κοντάκιον: «Τῆς σοφίας ὁδηγέ…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 Μετά τόν Προοιμιακόν ψάλλεται ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός κατά 
τήν διάταξιν τοῦ Τριῳδίου:
Ἑσπέρια: Στι χη ρά Κα τα νυ κτι κά τοῦ δ΄ ἤ χου: 4: «Ἤθελον 

δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι…» (Ζή τει εἰς τό τέ λος 
τοῦ Τρι ῳ δί ου), τοῦ Τρι ῳ δί ου Προ σό μοι α 3· 
«Ἐγκρα τεί ᾳ τήν σάρ κα...» (Κυριακή Τυρινῆς 
Ἑσπέρας) καί τοῦ Μη ναί ου Προσόμοια 3 
«Φωτί τῶν λόγων Ἄρχιππος…» (19ῃ Φεβρ.).

Δόξα, Καί νῦν: Θε ο το κί ον τοῦ Μη ναί ου· «Οἱ λογισμοί 
ἀκάθαρτοι…» (19ῃ Φεβρ.).

Εἴσοδος:   «Φῶς ἱλαρόν…».    
Προκείμενον: «Μή ἀ πο στρέ ψῃς τό πρό σω πόν σου…» με τά 
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τῶν στί χων ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ.
 Ἐ κτε νής μέ χρι καί τῆς αἰ τή σε ως «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα-
τρός καί Ἀρ χι ε πι σκό που ἡ μῶν…» καί εὐ θύς «Ὅ τι ἐ λε ή μων…». «Κα τα ξί-
ω σον…» καί τά Πλη ρω τι κά.
Ἀπόστιχα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἔ λαμ ψεν ἡ χά-

ρις σου Κύ ρι ε…» (δίς) καί τό Μαρ τυ ρι κόν· 
«Ὁ ἐν δο ξα ζό με νος…» με τά τῶν στί χων αὐ-
τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Τῶν ἀγγέλων αἱ τάξεις σε…».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀντί Ἀπολυτικίων: Τά τρο πά ρι α: «Θε ο τό κε Παρ θέ νε…», Βα πτι-

στά τοῦ Χρι στοῦ…» Δό ξα· «Ἱ κε τεύ σα τε ὑ πέρ 
ἡ μῶν…», Καί νῦν· «Ὑ πό τήν σήν εὐσπλαγχνί-
αν…».

 Ἀ μέ σως ὁ Ἀ να γνώ στης: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν 
Τι μι ω τέ ραν… Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου εὐ λό γη σον πά τερ», ὁ Ἱ ε ρεύς «Ὁ ὤν 
εὐ λο γη τός…». Ἐν συ νε χεί ᾳ ὁ ἱ ε ρεύς λέ γει τήν εὐ χήν «Ἐ που ρά νι ε Βα σι-
λεῦ…». Αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι καί ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε 
καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου...». Ἀ πό λυ σις «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός…» Πρό τοῦ 
«Δι ’ εὐ χῶν…» ψάλ λε ται τό τρο πά ρι ον· «Πά ντων προ στα τεύ εις ἀ γα θή…» 
Τού του ψαλ λο μέ νου οἱ πι στοί ἀ σπά ζο νται τήν χεῖ ρα τοῦ Ἱ ε ρέ ως λαμ βά-
νο ντες συγ χώ ρη σιν.

Ση μεί ω σις: Ἡ τά ξις αὕ τη τη ρεῖ ται καί κα τά τούς κα τα νυ κτι κούς Ἑσπε-
ρι νούς τῶν Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ καί Ε΄ Κυ ρι α κῶν τῶν Νη στει ῶν, ψαλ λο μέ νων τῶν 
Κα τα νυ κτι κῶν τρο πα ρί ων τῶν ἤ χων ἑ κά στης Ἑ βδο μά δος, τῶν λοι πῶν 
Τρο πα ρί ων τοῦ Τρι ῳ δί ου καί τῶν τρο πα ρί ων τῆς ἡ μέ ρας ἐκ τοῦ Μη ναί ου.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ). Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Φιλοθέης 
ὁσίας τῆς Ἀθηναίας. 

Ἄρχεται ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Σημειώσεις:
1. Ἀ πό σή με ρον καί κα θ’ ὅ λην τήν δι άρ κει αν τῆς Μ. Τεσ σα ρα κο στῆς, 
τῇ Δευ τέ ρᾳ, Τρί τῃ, Τε τάρ τῃ, Πέ μπτῃ καί Πα ρα σκευ ῇ αἱ ἀ κο λου θί αι τοῦ 
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Με σο νυ κτι κοῦ (ὅ περ πα ρα λεί πε ται μό νον τήν Κα θα ράν Δευτέραν), τοῦ 
Ὄρ θρου, τῶν Ὡ ρῶν καί τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ τε λοῦ νται κατά τήν ἐν τῷ Τυ πι-
κῷ τοῦ Τρι ῳ δί ου (Τ. Μ. Ε.) §§ 18, 19, 20, 21 ἐκτιθε μέ νην τά ξιν ἥ τις καί 
κα τα χω ρεῖ ται κα τω τέ ρω.
2. Με τά τήν Θ΄ Ὥ ραν ψάλ λε ται ὁ Ἑ σπε ρι νός τῇ μέν Δευ τέ ρᾳ, Τρί τῃ καί 
Πέμπτῃ ἄ νευ Προ η γι α σμέ νης κα τά τήν ἐν τῷ Τυ πι κῷ τοῦ Τριῳδίου (Τ. Μ. 
Ε.) §20, δι ά τα ξιν, τῇ δέ Τε τάρ τῃ καί Πα ρα σκευ ῇ καί ἐν μνήμῃ ἑ ορ τα ζο μέ-
νου Ἁ γί ου με τά Προ η γι α σμέ νης (Τυ πι κόν Τριῳδίου §21).
3. Τῇ Δευ τέ ρᾳ, Τρί τῃ, Τε τάρ τῃ καί Πέ μπτῃ ἑ σπέ ρας ψάλ λε ται τό Μέ-
γα Ἀ πό δει πνον, ὡς ἔ χει ἐν τῷ Ὡ ρο λο γί ῳ. Με τά τήν Δο ξο λο γί αν τῇ μέν 
Α΄ Ἑ βδο μά δι ψάλ λε ται τό ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ τμῆ μα τοῦ Με γά λου Κα νό νος, 
κα τά δέ τάς λοι πάς Ἑ βδο μά δας, Κα νών ἐκ τοῦ Θε ο το κα ρί ου (Τυ πι κόν 
Τρι ῳ δί ου § 23).
4. Τῇ Πα ρα σκευ ῇ ἑ σπέ ρας ἀ να γι νώ σκε ται τό μι κρόν Ἀ πό δει πνον, ψάλ-
λε ται ὁ Κα νών τοῦ Ἀ κα θί στου καί ἀ να γι νώ σκε ται ἀ νά μί α στά σις τῶν 
Χαι ρε τι σμῶν.
5. Κα τά τά  Σάβ βα τα τῷ μέν πρω ΐ ψάλ λε ται ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ὄρ θρου, 
ἀ κο λου θεῖ δέ ἡ Θεί α Λει τουρ γί α τοῦ Χρυ σο στό μου, τῷ δέ ἑ σπέ ρας ψάλ-
λε ται ὁ Ἑ σπε ρι νός τῆς ἐ παύ ρι ον Κυ ρι α κῆς, κα θ’ ἥν τε λεῖ ται ἡ Θεία Λει-
τουρ γί α τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου.

Τυπική διάταξις Ἀκολουθιῶν Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
(Αἱ συγκεκριμέναι ἀναφοραί εἶναι διά τήν Καθαράν Δευτέραν).

α) ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 (Ζή τει ἐν τῷ Μ. Ὡ ρο λο γί ῳ). Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δό ξα 
σοι, ὁ Θε ός, ἡ ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι», «Βα σι λεῦ οὐ ρά νι ε». Ὁ Ἀ να γνώ στης 
τό Τρι σά γι ον. «Ὅ τι σοῦ ἐ στιν», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄). Δό ξα, Καί νῦν· 
«Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν» (γ΄) καί ὁ Ν΄ ψαλ μός χῦ μα. Εἶ τα ἀ να γι νώ σκε ται 
ὁ Ἄ μω μος καί εὐ θύς τό «Πι στεύ ω εἰς ἕ να Θε όν». Τρι σά γι ον. «Ὅ τι σοῦ 
ἐστιν» καί ἀ να γι νώ σκο νται χῦ μα τά Τρο πά ρι α «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος», Δό ξα· 
«Τήν ἡ μέ ραν ἐ κεί νην», Καί νῦν· «Σέ τό ἀ πόρ θη τον». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» 
(μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν τι μι-
ω τέ ραν», «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς» καί ἡ εὐ χή «Κύ ρι ε καί Δέ σπο τα τῆς 
ζω ῆς μου». Ἐν συ νε χεί ᾳ αἱ δύ ο εὐ χαί τοῦ Μ. Βα σι λεί ου «Κύ ρι ε Πα ντο-
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κρά τορ» καί «Σέ εὐ λο γοῦ μεν». «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν» (γ΄) καί ἀ να γι-
νώ σκο νται ὁ 120ός (ρ κ΄) καί ὁ 133ος (ρλγ΄) Ψαλ μός. Τρι σά γι ον. «Ὅ τι σοῦ 
ἐ στιν» καί τά 4 Τρο πά ρι α «Μνή σθη τι, Κύ ρι ε» χῦ μα. «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» 
(ιβ΄) καί ἀ να γι νώ σκο νται αἱ εὐ χαί «Μνή σθη τι, Κύ ρι ε, τῶν ἐπ’ ἐλ πί δι…» 
ἕ ως καί «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου…» Ἀ κο λού θως τά Κα τα νυ κτι κά Τρο-
πά ρι α «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…» Δό ξα· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…» Καί νῦν· «Τῆς 
εὐ σπλα γχνί ας…». Ὁ ἱ ε ρεύς «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός… Ἐ πά κου σον ἡ μῶν ὁ 
Θε ός…». Ἀ κο λου θεῖ ἡ μι κρά Ἀ πό λυ σις με τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα».
 
Ση μεί ω σις: Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Με σο νυ κτι κοῦ δέν ἀ να γι νώ σκε ται τήν Δευ-
τέ ραν τῆς Α΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν. Τήν Κα θα ράν Δευ τέ ραν ἀρ χό με-
θα δι ά τοῦ «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός…» τοῦ Ὄρ θρου.

β) ΟΡΘΡΟΣ

 Ὁ Ἱερεύς· «Εὐλογητός ὁ Θεός…», Τρισάγιον, «Ὅτι σοῦ ἐστιν…» 
Τά 3 Τροπάρια «Σῶσον Κύριε τόν λαόν…» Δόξα· «Ὁ ὑψωθείς…» Καί 
νῦν· «Προστασία φοβερά καί ἀκαταίσχυντε…» «Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός…» 
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν…» «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός 
καί Ἀρχιεπισκόπου…» «Ὅτι ἐλεήμων…» «Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον 
πάτερ» «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καί ὁμοουσίῳ...» ὁ Ἑξάψαλμος, τά Εἰρηνικά καί ἡ 
ἐκφώνησις· «Ὅτι πρέπει Σοι…». Εὐθύς τό Ἀλληλουϊάριον εἰς τόν ἦχον τῆς 
ἑβδομάδος (Α΄ Ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν: ἦχος δ΄) τετράκις μετά τῶν πρό 
αὐτοῦ στίχων, ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Ἀκολούθως ψάλλονται οἱ Τριαδικοί 
ὕμνοι (ὅρα τούτους εἰς τό Ὡρολόγιον ἤ εἰς τό τέλος τοῦ Τριῳδίου) τοῦ 
ἤχου τῆς ἑβδομάδος. Σήμερον καί δι’ ὅλην τήν ἑβδομάδα ψάλλονται οἱ 
τοῦ  δ΄ ἤχου «Τόν ἄναρχόν σου Πατέρα…». Δόξα· «Ὡς αἱ τάξεις νῦν 
τῶν Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ…». Καί νῦν· «Τῶν νοερῶν σου λειτουργῶν...»1. 

1 Με τά τό «Ἅ γι ος, Ἅ γι ος, Ἅ γι ος εἶ ὁ Θε ός…», ἕ κα στος ὕ μνος συ μπλη ρώ νε ται ὡς 
ἑ ξῆς: Δι ά τόν α΄) τήν Δευ τέ ραν «προ στα σί αις τῶν Ἀ σω μά των σῶ σον ἡ μᾶς», τήν Τρί-
την «πρε σβεί αις τοῦ Προ δρό μου σῶ σον ἡ μᾶς», τήν Τε τάρ την «δυ νά μει τοῦ Σταυ ροῦ 
Σου, σῶ σον ἡ μᾶς», τήν Πέμ πτην· «πρε σβεί αις τῶν Ἀ πο στό λων καί τοῦ Ἱ ε ράρ χου, 
σῶ σον ἡ μᾶς», καί τήν Πα ρα σκευ ήν πά λιν· «δυ νά μει τοῦ Σταυ ροῦ Σου, σῶ σον ἡ μᾶς». 
Δι ά τόν β΄) ὅ ταν ὁ Να ός τι μᾶ ται ἐπ ὀ νό μα τι Ἁ γί ου ἤ Ἁ γί ας τό τε· «πρε σβεί αις τοῦ 
Ἁ γί ου (ἤ Ἁ γί ων ἤ Ἁ γί ας ἤ Ὁ σί ου ἤ Ὁ σί ας κτλ.), σῶ σον ἡ μᾶς», ἀ να λό γως τῆς προ σω-
νυ μί ας τοῦ Ἁ γί ου τοῦ Να οῦ. Εἰς πε ρι πτώ σεις κα τά τάς ὁ ποί ας ὁ να ός τι μᾶ ται ἐπ ὀ νό-
μα τι γε γο νό τος ἐκ τοῦ Δε σπο τι κοῦ ἤ Θε ο μη το ρι κοῦ κύ κλου τό τε ἐ πα να λαμ βά νε ται 
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Εἶτα μικρά Συναπτή καί ἐκφώνησις· «Ὅτι σόν τό κράτος…». Μετά τήν 
ἐκφώνησιν, τά Κατανυκτικά Καθίσματα τῆς α΄ στιχολογίας τοῦ ἤχου (ὅρα 
ταῦτα εἰς τό τέλος τοῦ Τριῳδίου) ἐξ ὧν τό β΄ μετά τοῦ οἰκείου στίχου2, 
καί τό γ΄ Δόξα, Καί νῦν τό Θε ο το κί ον ἤ Σταυ ρο θε ο το κί ον (Τε τάρ τη καί 
Πα ρα σκευ ή), καί τά τῆς ἡ μέ ρας τῆς β΄ στι χο λο γί ας· «Τῆς νη στεί ας τῇ θεί ᾳ 
ἀ παρ χῇ…». Δό ξα, Καί νῦν· «Εὐσπλα γχνί ας ὑ πάρ χου σα πη γή…», καί τά 
τῆς γ΄ στι χο λο γί ας· «Τήν πάν σε πτον ἐ γκρά τει αν…». Δόξα, Καί νῦν· «Τήν 
ἄμαχον πρεσβείαν σου...». Ὁ Ν΄ Ψαλ μός (χῦ μα). «Σῶ σον ὁ Θε ός τόν λα όν 
σου…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄) καί ἡ ἐκ φώ νη σις· «Ἐ λέ ει καί οἰ κτιρ μοῖς…», 
καί εὐ θύς ἡ στι χο λο γί α τῶν ἐννέα ᾨ δῶν3 Οἱ Κα νό νες τοῦ Μη ναί ου καί 
τοῦ Τρι ῳ δί ου ἄ νευ στί χων. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς, ὁ Εἱρ μός τοῦ Μη ναί ου. Αἴ τη σις 
καί ἐκ φώ νη σις· «Ὅ τι Σύ εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν…» καί τό Με σῴ δι ον Κά θι σμα 

ἡ κα τα κλείς τοῦ α΄ ὕ μνου. Δι ά τόν γ΄) ἡ συ μπλή ρω σις πά ντο τε δι ά τοῦ· «δι ά τῆς Θε-
ο τό κου σῶ σον ἡ μᾶς».
2 Οἱ στί χοι τοῦ  β΄ Κα τα νυ κτι κοῦ Κα θί σμα τος τοῦ ἤ χου τῆς α΄ στι χο λο γί ας εἶ ναι οἱ 
ἑ ξῆς: Τῇ Δευ τέ ρᾳ καί Τρί τῃ· «Κύ ρι ε μή τῷ θυ μῷ σου ἐ λέγ ξῃς με, μη δέ τῇ ὀρ γῇ σου 
παι δεύ σῃς με» (Ψαλ μ. 6, 2). Τῇ Τε τάρ τῃ καί Πα ρα σκευ ῇ· «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» (Ψαλ μ. 
8, 5). Τῇ Πέμπτῃ· «Εἰς πᾶ σαν τήν  γῆν ἐ ξῆλ θεν ὁ φθόγ γος αὐ τῶν καί εἰς τά πέ ρα-
τα τῆς οἰ κου μέ νης τά ῥή μα τα αὐ τῶν» (Ψαλ μ. 18, 5). Τῷ Σαβ βά τῳ· «Θαυ μα στός ὁ 
Θε ός ἐν τοῖς ἁ γί οις αὐ τοῦ, ὁ Θε ός Ἰσ ρα ήλ» (Ψαλ μ. 67, 36), καί δι ά τό γ΄ Κά θι σμα· 
«Τοῖς ἁ γί οις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐ τοῦ ἐ θαυ μά στω σεν ὁ Κύ ρι ος, πά ντα τά θε λή μα τα αὐ-
τοῦ ἐν αὐ τοῖς» (Ψαλ μ. 15, 3).
3 Αἱ ἐννέα ᾨδαί στιχολογοῦνται ὁλόκληροι μέν ἐκεῖναι τῶν ὁποίων ὑπάρχουσιν 
ἐν τῷ Τριῳδίῳ τριῴδια, πλήν τῆς Θ΄ ᾨδῆς τῆς ὁποίας τό δεύτερον μέρος μόνον 
στιχολογεῖται ἤτοι ἡ Προσευχή τοῦ Ζαχαρίου, ἐπειδή τό α΄ μέρος στιχολογεῖται 
εἰς τήν· «Τιμιωτέραν», τῶν δέ λοιπῶν μόνον ἡ ἀρχή καί τό τέλος καί ἡ μικρά 
δοξολογία τό· Δόξα, Καί νῦν. Ἡ τάξις αὕτη σχηματικῶς ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ῼΔΗ    Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Δευτέρα  α΄ η΄ θ΄    γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄
Τρίτη   β ΄η΄ θ΄   α΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄
Τετάρτη  γ΄ η΄ θ΄    α΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄
Πέμπτη   δ΄ η΄ θ΄   α΄ γ΄ ε΄ ς΄ ζ΄
Παρασκευή  ε΄ η΄ θ΄    α΄ γ΄ δ΄ ς΄ ζ΄

   Κα τά τήν αὐ στη ρο τέ ραν τά ξιν αἱ ὑ πο λοι πό με ναι δύ ο ᾨ δαί ς΄ καί ζ΄ στι χο λο γοῦ-
νται ὁ λό κλη ροι τά Σάβ βα τα της Β΄, Γ΄ καί Δ΄ ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν πά ντο τε κα-
τά τό ἴ δι ον σύ στη μα: Ὁ λό κλη ροι ἡ ς΄, ζ΄, η’, καί  θ΄ καί ἡ ἀρ χή καί τό τέ λος τῆς α΄, 
γ΄, δ΄ καί ε΄.
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τοῦ Μη ναί ου με τά τοῦ Θε ο το κί ου (δι ά τήν Τε τάρ την καί Πα ρα σκευ ήν 
Σταυ ρο θε ο το κί ον). Ἀ φ’ ς΄ ᾨ δῆς τοῦ Κα νό νος τοῦ Μη ναί ου ὁ Εἱρ μός. Αἴ-
τη σις καί ἐκ φώ νη σις· «Σύ γάρ εἶ ὁ Βα σι λεύς…», τό Μαρ τυ ρι κόν τοῦ ἤ χου 
(ὅ ρα εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου). Τό Συ να ξά ρι ον. Ὁ Εἱρ μός τῆς η΄ ᾨ δῆς 
τοῦ β΄ Τρι ῳ δί ου μετά τοῦ «Αἰνοῦμεν εὐλογοῦμεν...»  καί στιχολογεῖται ἡ 
Τιμιωτέρα. Ὁ Εἱρμός τῆς θ΄ ᾨδῆς τοῦ β΄ Τριῳδίου καί εὐ θύς τό· «Ἄ ξι όν 
ἐ στιν…». Αἴ τη σις καί ἐκ φώ νη σις· «Ὅ τι Σέ αἰ νοῦ σι…». Τό Φω τα γω γι κόν 
τοῦ ἤ χου τῆς ἑ βδο μά δος (σήμερον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ὁ τό φῶς ἀνατέλλων τῷ 
κόσμῳ…») (ἡ συ μπλή ρω σις τῶν φω τα γω γι κῶν γί νε ται ὡς καί ἡ τῶν Τρι-
α δι κῶν ὕ μνων). «Σοί δό ξα πρέ πει…». Ἡ Δο ξο λο γία (χῦ μα) «Πλη ρώ σω-
μεν τήν Ἑ ω θι νήν…» κτλ. ὡς  συ νή θως. Εἰς τά Ἀπό στι χα· τό ἰ δι ό με λον τοῦ 
Τρι ῳ δί ου· «Ἐ λή λυ θεν ἡ νη στεί α…» (ἐ πα να λαμ βά νε ται τό αὐ τό με τά τοῦ 
στί χου· «Ἐ νε πλή σθη μεν τό πρω ΐ τοῦ ἐ λέ ους σου, Κύ ριε…»), τό Μαρ τυ ρι-
κόν με τά τοῦ στί χου· «Καί ἔ στω ἡ λαμπρό της Κυ ρί ου τοῦ Θε οῦ…», Δό ξα, 
Καί νῦν, τό Θε ο το κίον· «Σέ τήν τοῦ Θε οῦ Μη τέ ρα…», (δι ά τήν Τε τάρ την 
καί Πα ρα σκευ ήν τό Σταυ ρο θε ο το κί ον). «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι…». 
Τρι σά γι ον. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐν τῷ να ῷ ἑ στῶ τες…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄). 
Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν… Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου…». «Ὁ ὤν εὐ λο γη-
τός… Ἐ που ρά νι ε Βα σι λεῦ…», καί εὐ θύς· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν…», καί 
ἀ να γι νώ σκο νται αἱ Ὧ ραι. Εἰς τήν Θ΄ Ὥ ραν, με τά τό τρο πά ρι ον· «Βλέ πων 
ὁ λῃ στής…» κτλ., τό· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄). Δό ξα, Καί νῦν «Τήν Τι μι ω-
τέ ραν… Δι ‘ εὐ χῶν…», τάς γ΄ με γά λας με τα νοί ας με τά τῶν εὐ χῶν καί εὐ-
θύς οἱ Μα κα ρι σμοί. Εἶ τα τά τρο πά ρι α· «Χο ρός ὁ ἐ που ρά νι ος…» κτλ., τό· 
«Πι στεύ ω εἰς ἕ να Θε όν…». «Ἄ νες, ἄ φες…». «Πά τερ ἡ μῶν…», «Ὅ τι Σοῦ 
ἐ στιν…», καί ἀ να γι νώ σκο νται τά Κο ντά κι α· «Ἐ πί τοῦ ὄ ρους με τε μορ φώ-
θης…», τῆς ἡ μέ ρας4, τοῦ Ἁ γί ου τοῦ Να οῦ, τό Μαρ τυ ρι κόν τοῦ ἤ χου τῆς 
ἡ μέ ρας τό πρό τοῦ Συ να ξα ρί ου ἀ να γνω σθέν. Δό ξα, τό Νε κρώ σι μον· «Με-
τά τῶν Ἁ γί ων…». Καί νῦν, Θε ο το κί ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν…». 

4    Δευτέρα· τῶν Ἀσωμάτων. «Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ...»
     Τρίτη· τοῦ Προδρόμου. «Προφῆτα Θεοῦ...»
     Τετάρτη· τοῦ Σταυροῦ. «Ὁ ὑψωθείς...»
     Πέμπτη· τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. «Τούς ἀσφαλεῖς καί θεοφθόγγους κήρυκας...»,         
     καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου. «Ἐν τοῖς Μύροις, Ἅγιε...»
     Παρασκευή· τοῦ Σταυροῦ. «Ὁ ὑψωθείς...». Ζήτει ταῦτα εἰς τό Ὡρολόγιον,   
     Ἀκολουθία τῶν Τυπικῶν, καί εἰς τό Τριῴ διον Δευτέρα α΄ ἑβδομάδος Νηστειῶν   
     εἰς τήν οἰκείαν σειράν.
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«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄). Δό ξα, 
Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν…». «Ὁ Θε ός, οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς…», τάς τρεῖς 
με γά λας με τα νοί ας. Μή τε λου μέ νης Προ η γι α σμέ νης ἄρ χε ται ἀ μέ σως δι ά 
τοῦ «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν…» ὁ Προ οι μι α κός. Ἐάν θά τε λε σθῇ Προ η γι-
α σμέ νη Θεί α Λει τουρ γί α με τά τό «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι…» λέ γε ται ἡ εὐ χή 
«Πα να γί α Τρι άς…» γί νε ται μι κρά Ἀ πό λυ σις καί ἄρ χε ται ὁ Ἑ σπε ρι νός δι ά 
τοῦ «Εὐ λο γη μέ νη ἡ βα σι λεί α…».
 

γ) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Ἄνευ Προηγιασμένης)

Ὁ Προοιμιακός
 Τά Εἰ ρη νι κά. Εἰς τό· «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα…», Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ 
Τρι ῳ δί ου 3, καί τοῦ Μη ναί ου 3. Δό ξα, Καί νῦν, Προ σό μοι ον Θε ο το κί ον τοῦ 
Μη ναί ου (Τρί την καί Πέ μπτην τό Σταυ ρο θε ο το κί ον καί τήν Πα ρα σκευ-
ήν τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ ἤ χου τῆς ἑβδομάδος). «Φῶς ἱ λα ρόν…». «Ἑ σπέ-
ρας». Τά Ἀ να γνώ σμα τα με τά τῶν Προ κει μέ νων καί τῶν στί χων, ὡς ἐν τῷ 
Τρι ῳ δί ῳ. «Κα τα ξί ω σον…». «Πλη ρώ σω μεν τήν ἑ σπε ρι νήν δέ η σιν…», κτλ. 
Εἰς τά Ἀ πό στι χα· τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου (δίς), τό Μαρ τυ ρι κόν, με τά 
τῶν στί χων αὐ τῶν· «Πρός σέ ᾖ ρα τούς ὀ φθαλ μούς μου…» καί «Ἐ λέ η σον 
ἡ μᾶς, Κύ ρι ε…». Δό ξα, Καί νῦν, Θε ο το κί ον. «Νῦν ἀ πο λύ εις…». Τρι σά γι ον. 
Τά τρο πά ρι α· «Θε ο τό κε Παρ θέ νε…», «Βα πτι στά τοῦ Χρι στοῦ…», Δό ξα· 
«Ἱ κε τεύ σα τε ὑ πέρ ἡ μῶν…», Καί νῦν· «Ὑπό τήν σήν εὐσπλαγχνίαν...», 
Κύριε ἐλέησον (μ΄), Δόξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν…», «Ὁ ὤν εὐ λο γη-
τός…», τήν εὐ χήν· «Ἐ που ρά νι ε Βα σι λεῦ…», τάς τρεῖς με γά λας με τα νοί ας, 
εἶτα τό Τρι σά γι ον. «Ὅ τι Σοῦ ἐ στιν…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), καί τήν εὐ-
χήν· «Πα να γί α Τρι άς…». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου…», ἐκ γ΄, ἀ να γι νώ σκε ται 
ὁ 33ος Ψαλ μός καί Ἀ πό λυ σις.

δ) ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον ψάλ λε ται κα τά τήν ἐν τῷ Ὡ ρο λο γί ῳ τά ξιν. Με-
τά τό· «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός…», «Δόξα σοι ὁ Θε ός … Βασιλεῦ οὐράνιε...», 
Τρισάγιον, «Κύριε ἐλέησον» (ιβ΄), Δόξα, Καί νῦν· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω-
μεν…» (γ΄), καί ἀρ χό με θα τῆς ἀνα γνώ σε ως τῶν Ψαλ μῶν ἀπό τοῦ δ΄ Ψαλ-
μοῦ· «Ἐν τῷ ἐ πι κα λεῖ σθαί με εἰ σή κου σάς μου ὁ Θε ός…». Με τά τήν Δο-
ξο λο γί αν ψάλ λε ται τό δι ά τήν σή με ρον τμῆ μα τοῦ Με γά λου Κα νό νος, τό 
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ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ, με τά στί χου· «Ἐ λέ η σόν με, ὁ Θε ός ἐ λέ η σόν με». Εἰς τό 
τέ λος τῆς ς΄ ᾨ δῆς ψάλ λε ται ἐμ με λῶς τό Κο ντά κι ον· «Ψυ χή μου, ψυ χή 
μου…», καί εἰς τό τέ λος τῆς θ΄ ᾨ δῆς ἐπα να λαμ βά νε ται ἐμ με λῶς ὁ Εἱρ μός 
αὐ τῆς· «Ἀ σπό ρου συλ λή ψε ως…». Τρι σά γι ον. Τό Τρο πά ρι ον· «Κύ ρι ε τῶν 
Δυ νά με ων…» με τά τῶν στί χων τοῦ 150 οῦ Ψαλ μοῦ, καί ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ λοι-
πή Ἀ κο λου θί α τοῦ Με γά λου Ἀ πο δεί πνου. Με τά τό· «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα 
μου…» τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Παν νυ χί δος τῆς Δευ τέ ρας τῆς Α΄ Ἑ βδο μά δος 
τῶν Νη στει ῶν. «Εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος· βλέ πε τε μή πλα νη θῆ τε…» (Λουκ. κα΄, 8 - 
36). Εὐ θύς· «Εἰ ρή νη πᾶ σι… Τάς κε φα λάς ἡμῶν…, Δέσπο τα Πο λυ έ λε ε…», 
καί τήν δέ η σιν· «Εὐ ξώ με θα…». Τό· «Πάντων προ στα τεύ εις…»5, πα ρέ χε-
ται συγ χώ ρη σις καί τό· «Δι ‘ εὐ χῶν…».

20. ΤΡΙΤΗ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης. 
Διδύμου, Νεμεσίου καί Ποταμίου μαρτύρων τῶν Κυπρίων.

Τῷ ἑ σπέ ρας:  Τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον καί τό β΄ τμῆ μα τοῦ Με γά λου Κα-
νό νος. Τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Παν νυ χί δος τῆς Τρίτης τῆς Α΄ Ἑ βδο μά δος τῶν 
Νη στει ῶν «Εἶπεν ὁ Κύριος· προσέχετε τήν ἐλεημοσύνην…» (Ματ θ. στ΄ 
1 – 13).

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου Πατριάρχου 
Ἰεροσολύμων. 

 Τῷ πρω ΐ με τά τάς ἀ κο λου θί ας τοῦ Με σο νυ κτι κοῦ, τοῦ Ὄρ θρου 
καί τῶν Ὡ ρῶν αἱ ὁ ποῖ αι τε λοῦ νται ὡς προ δι ε τυ πώ θη σαν ἀ νω τέ ρω, ψάλ-
λε ται ὁ Ἑ σπε ρι νός με τά τῆς ἀ κο λου θί ας τῶν Προ η γι α σμέ νων. Ἡ γε νι κή 
δι ά τα ξις ὡς πε ρι γρά φε ται κα τω τέ ρω ἐφαρ μό ζε ται κα θ’ ὅ λας τάς Προ η-
γι α σμέ νας τῆς Με γά λης Τεσ σα ρα κο στῆς.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…»

5   Τήν Τρίτην· «Σφαγήν σου τήν ἄδικον...» 
     Τήν Τετάρτην· «Πάντων προστατεύεις...»
     Τήν Πέμπτην· «Σφαγήν σου τήν ἄδικον...».
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 Ὁ Προοιμιακός – Τά Εἰρηνικά καί τά· «Πρός Κύριον…» ἤτοι τό ΙΗ΄ 
Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.
Ἑσπέρια: 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Νη στεύ ο ντες 

ἀ δελ φοί σω μα τι κῶς…» (δίς) καί τό ὁ μό η χον 
Μαρ τυ ρι κόν· «Εἴ τις ἀ ρε τή…».

 2. Τά 3 στιχηρά Προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Φεγγοβόλους ὑμᾶς ὡς ἀστραπάς…».

 3. Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Μη ναί ου 
«Ταῖς πολυτρόποις ἰδέαις…» (22ᾳ Φεβρ.) εἰς 
4, δευτεροῦντες τό α΄.

Δόξα, Καί νῦν: Τό προ σό μοι ον Θε ο το κί ον· «Ἐξαγορεύσω 
ἁγνή σοι Θεοτόκε…».

Εἴσοδος:   Με τά Θυ μι α τοῦ.
 «Φῶς ἱ λα ρόν…» (χῦ μα), ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ἑ σπέ ρας» ὁ ἀ να γνώ στης· 
«Προ κεί με νον…» καί ἐν συ νε χεί ᾳ τό Ἀ νά γνω σμα ἐκ τῆς Γε νέ σε ως, τό 
ἀ κο λου θοῦν ἕ τε ρον Προ κεί με νον με τά τοῦ στί χου αὐ τοῦ καί ἐμ με λῶς· 
«Κέ λευ σον», ὁ Ἱ ε ρεύς ἱ στά με νος πρό τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης καί κρα τῶν 
εἰς τήν δε ξι άν λα μπά δα ἀ νῃμ μέ νην καί ἐ ξηρ τη μέ νον θυ μι α τόν, ἐκ φω νεῖ· 
«Σο φί α, ὀρ θοί», στρα φείς δέ πρός τόν λα όν καί ἐ ξελ θών εἰς τά Βη μό θυ ρα 
ἐ πι λέ γει· «Φῶς Χρι στοῦ φαί νει πᾶ σι», ἀ κο λού θως ὁ Ἀ να γνώ στης τό β΄ 
Ἀ νά γνω σμα ἐκ τῶν Πα ροι μι ῶν. Εἰς τό τέ λος τοῦ Ἀ να γνώ σμα τος ὁ Ἱ ε ρεύς 
πρός τόν Ἀ να γνώ στην· «Εἰ ρή νη σοι» καί εὐ θύς· «Σο φί α» ἱστά με νος με τά 
θυ μι α τοῦ πρό τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης καί θυ μι ῶν αὐ τήν, ψάλ λει τό· «Κα τευ-
θυν θή τω…» τό ὁ ποῖ ον ἐ πα να λαμ βά νουσιν οἱ Χο ροί ἐ ναλ λάξ τε τρά κις, τοῦ 
Ἱ ε ρέ ως θυ μι ῶ ντος κύ κλῳ ἑ κά στην πλευ ράν τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης καί τήν 
Ἁγίαν Πρόθεσιν καί ἀ παγ γέλ λο ντος τούς οἰ κεί ους στί χους. Ἐ πα νερ χό-
με νος δέ πρό τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης, ψάλ λει τήν ἀρ χήν τοῦ· «Κα τευ θυν θή-
τω…» μέχρι καί τοῦ· «ὡς θυ μί α μα ἐ νώ πι όν Σου» ὁ πό τε ἐ ξέρ χε ται εἰς τά 
Βη μό θυ ρα καί θυ μι ᾷ συγ χρό νως τήν εἰ κό να τοῦ Χρι στοῦ, τῆς Θε ο τό κου 
καί τόν λα όν, ἐ νῷ ὁ Χο ρός συ μπλη ροῖ «ἔ παρ σις τῶν χει ρῶν μου…»κλπ.
 Εἶ τα ἡ Ἐ κτε νής καί αἱ Αἰ τή σεις ὑ πέρ τῶν Κα τη χου μέ νων, (τῶν 
ὑ πέρ τό φώ τι σμα εὐ τρε πι ζο μέ νων – δι πλο κα τη χού με να - πα ρεμ βάλ λονται 
ἀ πό τῆς Τε τάρ της τῆς Με σο νη στή μου) καί τῶν πι στῶν. Με τά τήν ἐκ φώ νη-
σιν «Κα τά τήν δω ρε άν τοῦ Χρι στοῦ σου» ψάλ λε ται ἀ ντί τοῦ Χε ρου βι κοῦ, 
εἰς ἦχον πλ. β΄, τό δε:
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«Νῦν αἱ δυ νά μεις τῶν οὐ ρα νῶν σύν ἡ μῖν ἀ ο ρά τως λα τρεύ ου σιν, ἰ δού 
γάρ εἰ σπο ρεύ ε ται ὁ Βα σι λεύς τῆς δό ξης».
 Εἰς τό ση μεῖ ον τοῦ το γί νε ται ἡ Εἴ σο δος τῶν τι μί ων Δώ ρων ἐν ἄ κρᾳ 
σι γῇ, τοῦ λα οῦ προ σπί πτο ντος μέ χρις ἐ δά φους, με θ’ ἥν συ νε χί ζε ται ὁ 
ὕ μνος:      
 «Ἰ δού θυ σί α μυ στι κή, τε τε λει ω μέ νη δο ρυ φο ρεῖ ται πί στει καί 
πό θῳ προ σέλ θω μεν, ἵ να μέ το χοι ζω ῆς αἰ ω νί ου γε νώ με θα. Ἀλ λη λού ϊα».
 Εἶ τα τά Πλη ρω τι κά καί ἡ Κυ ρι α κή Προ σευ χή «Πά τερ ἡ μῶν». Κοι-
νω νι κόν «Γεύ σα σθε καί ἴ δε τε, ὅ τι χρη στός ὁ Κύ ρι ος. Ἀλ λη λού ϊα». Ἀ ντί 
τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς», ψάλ λε ται τό ἑ ξῆς Τρο πά ρι ον:
 «Εὐ λο γή σω τόν Κύ ρι ον ἐν πα ντί και ρῷ· δι ά πα ντός ἡ αἴ νε σις 
αὐ τοῦ ἐν τῷ στό μα τί μου. Ἄρ τον οὐ ρά νι ον καί Πο τή ρι ον ζω ῆς, γεύ-
σα σθε καί ἴ δε τε, ὅ τι χρη στός ὁ Κύ ρι ος. Ἀλ λη λού ϊα, Ἀλ λη λού ϊα, Ἀλ λη-
λού ϊα».
 Με τά τήν Ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν («Δέσπο τα Πα ντο κρά τορ»), τό 
«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου» (γ΄), με θ’ ὅ ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γί α Κυ ρί ου καί ἔ λε-
ος», καί ἐλ θών εἰς τόν σω λέ αν ποι εῖ τήν με γά λην Ἀ πό λυ σιν.

Τῷ ἑ σπέ ρας:  Τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον καί τό γ΄ τμῆ μα τοῦ Με γά λου Κα-
νό νος. Τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Παν νυ χί δος τῆς Τε τάρ της τῆς Α΄ Ἑ βδο μά δος 
τῶν Νη στει ῶν «Εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος· ἔ χε τε πί στιν Θε οῦ…» (Μάρ κ. ι α΄, 23-26, 
Ματ θ. ζ΄ 7 – 8).

22. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ ρί στω νος ἐ πι σκό που Ἀρ σι νό ης. Εὕ ρε σις τῶν λει ψά νων 
τῶν ἁγί ων μαρ τύ ρων τῶν ἐν τοῖς Εὐ γε νί ου, Ἀνθούσης μάρτυρος. 

Τῷ ἑ σπέ ρας:  Τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον καί τό δ΄ (τε λευ ταῖ ον) τμῆ μα τοῦ Με-
γά λου Κα νό νος. Τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Παν νυ χί δος τῆς Πέ μπτης τῆς Α΄ Ἑ βδο-
μά δος τῶν Νη στει ῶν «Αἰ τεῖ τε καί δο θή σε ται ὑ μῖν…» (Ματ θ. ζ΄ 7 – 11).

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Πολυκάρπου 
ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης. 

Τῷ πρωΐ: Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν, 
ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως:
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Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Ὁ Προοιμιακός καί τά «Πρός Κύριον»
Ἑσπέρια: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Δεῦ τε πι στοί ἐ περ-

γα σώ με θα…» (δίς).
 Τοῦ Προδρόμου (24ῃ Φεβρ.) Προσόμοια· 

«Χαίροις ἡ ἱερά κεφαλή…» 4, δευτεροῦντες 
τό α΄.

 Τά 4 Ἰ δι ό με λα τοῦ ἁ γί ου Θε ο δώ ρου· «Δεῦ τε 
φι λο μά ρτυ ρες πά ντες…». (Τρι ῴ δι ον, Πα ρα-
σκευ ή Α΄ Ἑ βδο μά δος Νη στει ῶν, Ἑ σπε ρι νός).

Δόξα: «Ὀρ γά νῳ χρη σά με νος…» (τοῦ ἁ γί ου Θε ο δώ-
ρου).

Καὶ νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ὁ διά σέ 
Θεοπάτωρ…».

 Εἴ σο δος με τά θυ μι α τοῦ, «Φῶς ἱ λα ρόν…», τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ 
Τρι ῳ δί ου «Κα τευ θυν θή τω…» καί ἡ λοι πή ἀ κο λου θί α τῶν Προ η γι α σμέ νων 
ὡς προ δι ε γρά φη ἐν τῷ πα ρό ντι.

Τῷ ἑ σπέ ρας:  Ἡ Α΄ Στά σις τῶν Χαι ρε τι σμῶν τῆς Θε ο τό κου.
 Ἀ να γι νώ σκε ται τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον. Με τά τό «Ἄ ξι όν ἐ στιν», 
ψάλ λε ται ὁ Κα νών τοῦ Ἀ κα θί στου «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου» εἰς 6 Τρο πά-
ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ με τά στί χου· «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε, σῶ σον ἡ μᾶς» εἰς 
τά 4 πρῶ τα, εἰς δέ τά ἑ πό με να, Δό ξα, Καί νῦν. Ἐν τέ λει ἑ κά στης ᾨ δῆς 
ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς. Εἶ τα ψάλ λε ται τό «Τῇ Ὑ περ μά χῳ» καί 
ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Α΄ Στά σις τῶν Χαι ρε τι σμῶν (Α – Ζ). Τά ἀκροτελεύτια 
«Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε» καί «Ἀλληλούϊα» ψάλλονται ὑπό τῶν Χορῶν, 
ἀρχομένου τοῦ Α΄ Χοροῦ. «Τῇ Ὑ περ μά χῳ» σύ ντο μον, τό Τρι σά γι ον καί τό 
Κο ντά κι ον τοῦ Ἁ γί ου Θε ο δώ ρου:
 «Πί στιν Χρι στοῦ ὡ σεί θώ ρα κα, ἔν δον λα βών ἐν καρ δί ᾳ σου, 
τάς ἐ να ντί ας δυ νά μεις κα τε πά τη σας πο λύ α θλε, καί στέ φει οὐ ρα νί ῳ 
ἐ στέ φθης αἰ ω νί ως, ὡς ἀ ήτ τη τος».
 «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄), 
Δό ξα, Καί νῦν «Τήν Τι μι ω τέ ραν», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου». Ὁ Ἱ ε ρεύς:  «Ὁ 
Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς», καί ἀ να γι νώ σκο νται αἱ εὐ χαί «Ἄ σπι λε, ἀ μό λυ-
ντε», «Καί δός ἡ μῖν», «Ὑ πε ρέν δο ξε», «Ἡ ἐλ πίς μου», «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί-
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δα μου» καί εὐ θύς ὁ Ἱ ε ρεύς ἐκ φω νεῖ «Καί ὑ πέρ τοῦ κα τα ξι ω θῆ ναι» καί 
ἀ να γι νώ σκει τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Παν νυ χί δος (Ἰ ωάν. ι ε΄ 1-7). Εἶ τα ποι εῖ 
τήν Ἀ πό λυ σιν, λέ γων «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός ἡ μῶν… Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός 
ἡ μῶν» με τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα». Πρό τοῦ «Δι ’ εὐ χῶν» ψάλ λε ται τό «Τήν 
ὡ ραι ό τη τα».

Ση μεί ω σις: Ἡ τά ξις αὕ τη τη ρεῖ ται καί κα τά τάς ἐ φε ξῆς Πα ρα σκευ άς τῆς Β΄, Γ΄ καί 
Δ΄ Ἑ βδο μά δος ἄ νευ Εὐ αγ γε λί ου. Κο ντά κι ον δέ λέ γε ται τό:
 «Ὡς ἀ παρ χάς τῆς φύ σε ως, τῷ φυ τουρ γῷ τῆς κτί σε ως ἡ οἰ-
κου μέ νη προ σφέ ρει σοι, Κύ ρι ε, τούς θε ο φό ρους Μάρ τυ ρας. Ταῖς αὐ-
τῶν ἱκε σί αις ἐν εἰ ρή νῃ βα θεί ᾳ τήν Ἐκ κ λη σί αν σου, δι ά τῆς Θε ο τό κου 
συντή ρη σον, πο λυ έ λε ε».

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Α΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν. Ἀ νά μνη σις τοῦ δι ά 
κολ λύ βων θαύ μα τος τοῦ ἁ γί ου με γα λο μάρ τυ ρος Θε ο δώ ρου τοῦ Τήρω-
νος. Α΄ καί Β΄ εὕ ρε σις τῆς τι μί ας κά ρας τοῦ Τι μί ου, Ἐν δό ξου Προ φή-
του Προ δρό μου καί Βα πτι στοῦ Ἰ ωάν νου. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 24ης Φεβρ. Περίπτ. Η΄ § 11).

Τῷ Σαββάτῳ πρωί:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, τά ἐν τῷ Τριῳδίῳ εἰς τό τέλος τοῦ Ὄρθρου 

τῆς σήμερον εὑρισκόμενα Ἀπόστιχα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου· «Χορεύουσι 
στίφη…», Δό ξα· τό ἐκεῖσε εὑρισκόμενον· «Ἀθλητικήν ἀνδρείαν…», Καί 
νῦν· «Δέσποινα πρόσδεξαι…». Τρι σά γι ον καί Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου: 
«Μεγάλα τά τῆς πίστεως...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα…», 

Δό ξα· τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου «Μεγάλα τά τῆς 
πίστεως κατορθώματα...», Καί νῦν· Θεοτοκίον 
«Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν…».

Κα θί σμα τα: Εἰς τήν α΄ Στιχολογίαν: τοῦ Προδρόμου· 
«Ὡς θεῖον θησαύρισμα...», Δόξα τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου· «Ζέων πίστεως...», Καί νῦν Θεοτο-
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κίον· «Ἡ τόν ἀχώρητον Θεόν...».
 Εἰς τήν β΄ Στιχολογίαν: τοῦ Προδρόμου· 

«Ἀναδοθεῖσα ὡς χρυσός ἐκ μετάλλων...», 
Δόξα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου· «Θεῖον δῶρόν σε 
πρός σωτηρίαν...», Καί νῦν Θεοτοκίον· καί 
πάλιν «Ἡ τόν ἀχώρητον Θεόν...».

 Ἐν συνεχείᾳ τό μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμα 
τοῦ Προδρόμου μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ.

Ἀναβαθμοί:   Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκείμενον:   «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ...».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Προδρόμου· (Λουκ. ζ΄ 17 – 30).
Ὁ Ν΄ ψαλμός: (Χῦμα)· Δό ξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου…», 

Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐ λέ η σόν 
με ὁ Θεός...» «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν…» (ζήτει 
τοῦτο εἰς τόν Στίχον εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς 
24ης Φεβρ.).

Κα νό νες: Ὁ α΄ τοῦ Τρι ῳ δί ου καί ὁ τοῦ Προδρόμου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Προδρόμου, 

τά Κα θί σματα τοῦ Προδρόμου μετά τοῦ 
Θεοτοκίου αὐτῶν καί τά Καθίσματα τοῦ Τρι-
ῳ δί ου μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου, τό Συ-
να ξά ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Τρι ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου…».
Ἡ Τιμιωτέρα:     Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής…».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Προδρόμου· «Λαμπροφανής ἀνέτει-

λεν…», τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου: «Στεφανηφόρος 
Ἅγιε…» μετά τοῦ Θεοτοκίου «Ἐν τῇ γαστρί 
σου Κύριος…».

Αἶνοι: Τοῦ Προδρόμου· «Ἤνοιξε προπύλαια...» 3 
καί τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου· «Τόν ἀριστέα τῆς 
ἄνω…» 3.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Τήν πανσεβάσμιον Κά-
ραν…».

Καί νῦν: Θεοτοκίον· «Φιλάγαθε Θεέ καί Σωτήρ…».
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Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· 
«Ἐκ γῆς ἀνατείλασα…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου).
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: Τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν … ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα…», «Μεγάλα τά τῆς 

πίστεως κατορθώματα...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν χριστιανῶν…».

Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ἐκ τοῦ Τριῳδίου· 

«Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι…». (Β΄ Τιμ. β΄ 1 -10).
Εὐαγγέλιον:  Τοῦ Προ δρό μου· «Ἀ κού σας ὁ Ἰ ωάν νης ἐν τῷ 

δε σμω τη ρί ῳ…» (Ματ θ. ι α΄ 2 – 15).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον…».        

«Εἴδομεν τό φῶς…». 
 Μετά τήν Ὀπισθάμβωνον εὐχήν, γίνεται ἡ εὐλόγησις τῶν κολλύβων 
εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, ἀναγινωσκομένης τῆς 
εὐχῆς τῶν κολλύβων· «Ὁ πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου Κύριε...».
Ἀπόλυσις:     «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

25. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗ ΣΤΕΙΩΝ (ΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΙΑΣ). Ἀ νάμνη σιν ποι ού-
με θα τῆς ἀ να στη λώ σε ως τῶν ἁ γί ων καί σε πτῶν Εἰ κό νων. Τα ρα σί ου Ἀρ-
χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως, Μαρ κέλ λου Ἀ πα μεί ας τῆς Κύπρου, 
Ῥηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου. Ἦχος πλ. α΄,  Ἑ ω θι νόν Ε΄.
   

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα…», Δόξα· «Μεγάλα τά 
τῆς πίστεως...».

Κοντάκιον:   «Πίστιν Χριστοῦ…».
Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Τρι ῳ-

δί ου· «Σέ τόν ἀ κα τά λη πτον…» 4.
Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἡ χά ρις ἐ πέ λαμ ψε…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου: «Ἐν τῇ 

Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…».
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: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Τριῳδίου· «Οἱ ἐξ ἀσεβείας…».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...» 

Δό ξα· τῆς ἑ ορ τῆς· «Τήν ἄ χρα ντον εἰ κό να 
σου...». Καί νῦν· τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· 
«Πάντα ὑ πέρ ἔν νοι αν...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου. Δό ξα· 
τό ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ δι ά τήν Λι τήν Ἰ δι ό με λον «Χαί ρε τε Προ φῆ ται τί μι οι…». 
Καί νῦν· «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου…». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Τρι-
σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον· «Τήν ἄ χραντον εἰ κό να Σου…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. α΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ε΄) Εὐαγγελίου.
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:  Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…», Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός … Τά πλή θη 
τῶν πε πρα γμέ νων…» 

Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Τρι ῳ δί ου με τά 
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στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός ἡ μῶν, δό ξα σοι».
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Ἀ να στά σι μον Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος καί 

τά Κα θί σμα τα τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Τήν θεί αν 
σου μορ φήν…». Δό ξα· «Μορ φάς τῶν Προ φη-
τῶν…». Καί νῦν· «Τοῖς πό θῳ σου Σε μνή…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Τρι ῳ δί ου. Συ να ξά-
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ-
δί ου.

Καταβασίαι: «Θα λάσ σης τό ἐ ρυ θραῖ ον πέ λα γος…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ κα τα βα σί α· «Λί θος ἀ χει ρό τμη τος 

ὄ ρους…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός 

Χριστός...», τό τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σκιρ τή σα τε, 
κρο τή σα τε…» καί τό Θε ο το κί ον· «Ῥομ φαῖ αι 
νῦν ἐ ξέ λι πον…».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα 4 καί τοῦ Τριῳδίου τά 3 Προσό-
μοια· «Ἐν σοί νῦν ἀγάλλεται…» εἰς 4.

Δόξα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τριῳ δί ου· «Μω σῆς τῷ και-
ρῷ…».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη με τά τοῦ· «Σή με ρον σω τη ρί α…».

Σημείωσις:  Ἐν Κύπρῳ εἴ θι σται νά γί νε ται εἰς τό ἀ σμα τι κόν «Ἅ γι ος ὁ 
Θε ός» τῆς Δο ξο λο γί ας, τε λε τή ἀ νά λο γος πρός τήν τῆς Σταυ ρο προ σκυ νή-
σε ως κα θ’ ἥν ἐ ξέρ χε ται τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος καί λι τα νεύ ε ται ἐ ντός τοῦ 
να οῦ εἰ κών τῆς Θε ο τό κου, φε ρού σης τόν Χρι στόν ὡς ἀ κο λού θως: Οἱ Χο ροί 
με τα βαί νου σιν εἰς τήν βόρειον (ἀ ρι στε ράν) πύ λην τοῦ Ἱ ε ροῦ καί ἄρ χο-
νται ψάλ λειν τό ἀ σμα τι κόν «Ἅ γι ος ὁ Θε ός». Ὁ λει τουρ γῶν Ἱε ρεύς θυ μι ᾷ 
τήν Ἁ γί αν Τρά πε ζαν καί τήν Εἰ κό να, κει μέ νην ἐ πί τῆς Ἁγί ας Τρα πέ ζης 
ἐ πί δί σκου ηὐ τρε πι σμέ νου με τά ἀν θέ ων καί 3 κη ρί ων, αἴ ρει τόν δί σκον 
μέ χρι τῆς κε φα λῆς καί ἐ ξέρ χε ται δι ά τῆς βο ρεί ου πύλης, λι τα νεύ ων ἐ ντός 
τοῦ Να οῦ, προ πο ρευ ο μέ νων λα μπα δού χων, ἑξα πτε ρύ γων, ἀ κο λου θού-
ντων τῶν Ψαλ τῶν, καί εἶ τα τοῦ Δι α κό νου θυ μι ῶ ντος. Ἐλ θό ντος εἰς τό 
μέ σον τοῦ Να οῦ, ὅ που ὑ πάρ χει τετραπόδιον ηὐ τρε πισμέ νον, πε ρι έρ χε ται 
τοῦ το τρίς, ἵ στα ται πρό αὐτοῦ καί, βλέ πων πρός ἀ να το λάς, ἐκ φω νεῖ τό 
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«Σο φί α· ὀρ θοί». Εἶ τα ἀ πο θέ τει ἐ πί τοῦ τε τρα πο δί ου τόν δί σκον με τά 
τῆς Εἰ κό νος καί, θυμιῶν ταύ την σταυ ρο ει δῶς, ψάλ λει· «Τήν ἄ χρα ντον 
εἰ κό να σου». Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νου σι καί οἱ Χο ροί. Ἐάν χοροστατῇ 
Ἀρχιερεύς, κατέρχεται τοῦ Θρόνου καί θυμιῶν τήν εἰκόνα σταυροειδῶς, 
ψάλλει· «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου...». Τό αὐτό ἐπαναλαμβάνουσι καί οἱ 
Χοροί. Εἶ τα ἀσπάζεται τήν εἰκόνα, εὐλογεῖ τόν λαόν καί ἀνέρχεται εἰς 
τόν Θρόνον, τῶν Χορῶν ψαλλόντων τό «Εἰς πολλά ἔτη...». Ἀρχιερέως μή 
χοροστατοῦντος θυμιᾷ τήν εἰ κό να καί ψάλ λει τό· «Τήν ἄχραντον εἰκόνα 
σου...» ὁ Ἱερεύς.
 Ἀμέσως: «Σήμερον σωτηρία...» καί ἡ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ἀντίφωνα:    Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν 
ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καί
περιεζώσατο.
• Καί γάρ ἐστερέωσε τήν οἰκουμένην,
ἥτις οὐ σαλευθήσεται.                                    
• Τίς λαλήσει τάς δυναστείας τοῦ Κυρίου,              
ἀκουστάς ποιήσει πάσας τάς αἰνέσεις Αὐτοῦ;
• Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπό Κυρίου,
οὕς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρός ἐχθροῦ.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄
• Ἐξομολογησάσθωσαν τά ἐλέη Αὐτοῦ καί
τά θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων.
• Ὑψωσάτωσαν αὐτόν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καί
ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων.                                       
• Ὀφθαλμοί Κυρίου ἐπί τούς ἐλπίζοντας ἐπί 
τό ἔλεος Αὐτοῦ.                                    

«Σῶσον ἡμᾶς...
ὁ ἀναστάς
ἐκ νεκρῶν...».

«Ταῖς πρεσβείαις                           
τῆς Θεοτόκου...».
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• Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημέ-
νων, τοῦ λῦσαι τούς υἱούς τῶν τεθανατωμένων.
   
 Δόξα, Καί νῦν  «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Αἰνεσάτωσαν Αὐτόν οἱ οὐρανοί καί ἡ γῆ.
• Αὕτη ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα                
καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 
• Κύριε ὁ Θεός μου εἰς τόν αἰῶνα       
ἐξομολογήσομαί σοι.
 
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λό-

γον…», τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τήν ἄ χρα ντον εἰ κό να 
Σου…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».
Τρισάγιον

Ἀπόστολος: Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν: «Πίστει Μωσῆς μέγας 
γενόμενος…» (Ἑβρ. ια΄ 24 – 26, 32 – 40).

Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Α΄ Νη στει ῶν: «Ἠ θέ λη σεν ὁ Ἰ η σοῦς 
ἐ ξελ θεῖν…» (Ἰ ω. α΄ 44 – 52).  

Καθ’ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει…».
Κοινωνικόν:   «Αἰνεῖτε…».

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 Με τά τήν Ὀ πι σθάμ βω νον Εὐ χήν καί πρό τοῦ «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ-
ρί ου…» τε λεῖ ται ἡ ἐ πί τῇ Ἑ ορ τῇ τῆς Ὀρ θο δο ξί ας Λι τά νευ σις τοῦ Τι μί ου 
Σταυ ροῦ καί τῶν ἱ ε ρῶν εἰ κό νων πέ ριξ τοῦ Να οῦ. Ἐ ξερ χό με νοι δι ά τῆς 
δυ τι κῆς πύ λης τοῦ να οῦ, προ πο ρευ ο μέ νων τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ με τά τῶν 
Ἑ ξα πτε ρύ γων καί ἔ χο ντες εἰς χεῖ ρας τάς ἱ ε ράς εἰ κό νας τοῦ Χρι στοῦ, 
τῆς Θε ο τό κου καί τῶν Ἁ γί ων καί κρου ο μέ νων χαρ μο σύ νως τῶν κω δώ νων 
ψάλ λο μεν πα νη γυ ρι κῶς τόν Κα νό να «Χα ρι στή ρι ον ᾠ δήν τῷ Εὐ ερ γέ τῃ 

«Τήν ἄχραντον     
εἰκόνα σου...»
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Θε ῷ τῶν ὅ λων…» (Ζή τει ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ, εἰς τό τέ λος τῆς ἀ κο λου θί ας τῆς 
Κυ ρι α κῆς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας). Ἐ πα νερ χό με νοι ἐντός τοῦ να οῦ, εἰς τόν Σω-
λέ αν, ὁ προ ε ξάρ χων ἱ ε ρεύς (ἤ ἄν ᾖ προ ε ξάρ χων ὁ Ἀρ χι ε ρεύς) ἀ να γι νώ σκει 
τάς ἑ ξῆς πε ρι κο πάς ἐκ τοῦ Συ νο δι κοῦ τῆς Ζ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου:
 «Οἱ Προ φῆ ται ὡς εἶ δον οἱ Ἀ πό στο λοι ὡς ἐ δί δα ξαν, ἡ Ἐκ κ λη-
σί α ὡς πα ρέ λα βεν, οἱ Δι δά σκα λοι ὡς ἐ δο γμά τι σαν, ἡ Οἰ κου μέ νη ὡς 
συμπε φρό νη κεν, ἡ χά ρις ὡς ἔ λαμ ψεν, ἡ ἀ λή θει α ὡς ἀ πο δέ δει κται, 
τό ψεῦ δος ὡς ἀ πε λή λα ται, ἡ σο φί α ὡς ἐ παῤ ῥη σι ά σα το, ὁ Χρι στός 
ὡς ἐ βρά βευ σεν· οὕ τω φρο νοῦ μεν, οὕ τω λα λοῦ μεν, οὕ τω κη ρύσ σο μεν 
Χρι στόν τόν ἀ λη θι νόν Θε όν ἡ μῶν καί τούς αὐ τοῦ Ἁ γί ους ἐν λό γοις 
τι μῶντες, ἐν συγ γ ρα φαῖς, ἐν νο ή μα σιν, ἐν θυ σί αις, ἐν να οῖς, ἐν εἰ κο-
νί σμα σι, τόν μέν ὡς Θε όν καί Δε σπό την προ σκυ νοῦ ντες καί σέ βοντες, 
τούς δέ δι ά τόν κοι νόν Δε σπό την ὡς αὐ τοῦ γνη σί ους θε ρά πο ντας τι-
μῶ ντες καί τήν κα τά σχέ σιν προ σκύ νη σιν ἀ πο νέ μο ντες».
 «Αὕ τη ἡ πί στις τῶν Ἀ πο στό λων, αὕ τη ἡ πί στις τῶν Πα τέ ρων, 
αὕ τη ἡ πί στις τῶν Ὀρ θο δό ξων, αὕ τη ἡ πί στις τήν Οἰ κου μέ νην ἐ στή ρι-
ξεν. Ἐ πί τού τοις τούς τῆς εὐ σε βεί ας κή ρυ κας ἀ δελ φι κῶς τε καί πα-
τρο πο θή τως εἰς δό ξαν καί τι μήν τῆς εὐ σε βεί ας, ὑ πέρ ἧς ἠ γω νί σα ντο, 
ἀ νευ φη μοῦ μεν καί λέ γο μεν: 

 Τῶν τῆς Ὀρ θο δο ξί ας προ μά χων εὐ σε βῶν Βα σι λέ ων, ἁ γι ω τά-
των Πα τρι αρ χῶν, Ἀρ χι ε ρέ ων, Δι δα σκά λων, Μαρ τύ ρων, Ὁ μο λο γη τῶν, 
αἰω νί α ἡ μνή μη».

Ὁ Χο ρός:     «Αἰ ω νί α ἡ μνή μη» (τρίς).

 «Τού των τοῖς ὑ πέρ εὐ σε βεί ας μέ χρι θα νά του ἄ θλοις τε καί 
ἀ γω νί σμα σι καί δι δα σκα λί αις παι δα γω γεῖ σθαί τε καί κρα τύ νε σθαι 
Θε όν ἐ κλι πα ροῦ ντες, καί μι μη τάς τῆς ἐν θέ ου αὐ τῶν πο λι τεί ας μέ χρι 
τέ λους ἀ να δεί κνυ σθαι ἐκ δυ σω ποῦντες, ἀ ξι ω θεί η μεν τῶν ἐ ξαι του μέ-
νων, οἰ κτιρ μοῖς καί χά ρι τι τοῦ Με γά λου καί πρώ του Ἀρ χι ε ρέ ως Χρι-
στοῦ τοῦ  ἀ λη θι νοῦ Θε οῦ ἡ μῶν, πρε σβεί αις τῆς ὑ πε ρεν δό ξου Δε σποί-
νης ἡμῶν Θε ο τό κου καί ἀ ει παρ θέ νου Μα ρί ας, τῶν θε οει δῶν Ἀγ γέ λων 
καί πά ντων τῶν Ἁ γί ων. Ἀ μήν.»

Ψάλ λε ται ἀ μέ σως τό Μέ γα Προ κεί με νον· «Τίς Θε ός μέ γας…» καί 
ἀ κο λού θως τό «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου…» καί γί νε ται Ἀ πό λυ σις.
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Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας
Ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὡς προδιετυπώθη

τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς.

Θ΄ΩΡΑ
Ἀπολυτίκια: «Τόν συνάναρχον Λόγον…». Δό ξα· «Τήν 

ἄχρα ντον εἰ κό να σου…».
Κοντάκιον: «Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)·  «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
Προοιμιακός

Ἑσπέρια: Στι χη ρά Κατανυκτικά τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Κύριε 
ἁμαρτάνων οὐ παύομαι...» 4 (ζήτει εἰς τό 
τέλος τοῦ Τριῳδίου), Στιχηρά Προ σό μοι α τοῦ 
Τρι ῳ δί ου· «Δίδου μοι κατάνυξιν…» 3 καί 
Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Μηναίου (26ῃ Φεβρ.) 
«Τοῖς τῶν δακρύων σου ῥείθροις…» 3.

Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Μηναίου (26ῃ Φεβρ.)· «Παραπτωμάτων 
πελάγει...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον: «Ἔ δω-
κας κλη ρο νο μί αν…» με τά τῶν στί χων αὐ τοῦ 
ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ.

Ἀπόστιχα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου·:  «Δεῦτε ἐκκαθά-
ρωμεν ἑαυτούς…» (δίς) καί τό Μαρ τυ ρι κόν· 
«Μάρ τυ ρες Κυ ρί ου…» (ἅ παξ).

Δόξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τά οὐράνια 
ὑμνεῖ σε…».

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον καί τά λοιπά ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 
τῆς Τυρινῆς.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πορφυρίου Γάζης καί Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί 
τῶν τέκνων αὐτῆς, Θεοκλήτου μάρτυρος. 

27. ΤΡΙΤΗ. Προ κο πί ου ὁ σί ου τοῦ Δε κα πο λί του, Γε λα σί ου μάρ τυ ρος.
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28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βα σι λεί ου ὁ μο λο γη τοῦ, Νυμ φᾶ καί Εὐ βού λου Ἀ πο στό-
λων. Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Ῥωμαίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

 (Σήμερον δύναται νά ψαλῇ καί ἡ ἀκολουθία τοῦ εἰς τήν 29ην 
Φεβρουαρίου ἑορταζομένου ὁσίου Κασσιανοῦ, διά τό μή εἶναι τόν χρόνον 
δίσεκτον).

Τῷ πρωΐ: Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν 
ὡς προδιετυπώθησαν. Ἐν συνεχείᾳ:

Ὁ Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον».
Ἑσπέρια: Τό ἐν τῷ Τριῳδίῳ Ἰ δι ό με λον τῆς ἡμέρας· «Τήν 

πνευματικήν ἀδελφοί…» (δίς) καί τό ὁ μό η-
χον Μαρ τυ ρι κόν· «Πανεύφημοι Μάρτυρες 
ὑμᾶς…» (ἅ παξ), τά ἐν τῷ Τριῳδίῳ 3 Στι χη-
ρά Προ σό μοι α· «Τῶν θείων Ἀποστόλων…» 
καί τά 3 τοῦ Μηναίου (1ῃ Μαρτ.)· «Πρότερον 
ἀσκήσασα...» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Χαίροις, 
ἡλιόμορφε, Ἡλίου…».

 Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν…», τά Ἀναγνώσματα τοῦ 
Τριῳδίου καί ἡ λοιπή ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων ὡς προδιεγράφη ἐν 
τῷ παρόντι.

 



ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐ δο κί ας Ὁ σι ο μάρ τυ ρος τῆς ἀ πό Σα μα ρει τῶν. Δομνίνης 
Ὁσίας, Συνεσίου Ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. 

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Β΄ Στά σις τῶν Χαι ρε τι σμῶν). Ἡσυχίου μάρτυρος 
τοῦ Συγκλητικοῦ, Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας, Νικολάου ἱερέως τοῦ 
Πλανᾶ. 

Τῷ πρωΐ: Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν 
ὡς προδιετυπώθησαν. Ἐν συνεχείᾳ:

Ὁ Ἑσπερινός καί  ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.
Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον…».

Ἑσπέρια: Τό ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας: 
«Νῦν και ρός εὐ πρόσ δε κτος… (δίς), τά 4 
στι χη ρά Μαρ τυ ρι κά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου· «Τῶν 
ἐπιγείων ἁπάντων καταφρονήσαντες…» (ζή-
τει εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου) καί τά 3 Στι-
χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Μη ναί ου (3ῃ Μαρτίου)· 
«Τρισάριθμοι Μάρτυρες στεῤῥῶς…» εἰς 4. 

Δόξα: Τό Νε κρώ σι μον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου «Ἐμνήσθην 
τοῦ Προφήτου…».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου: «Ἐν τῇ 
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…».
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Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ καί ἡ λοιπή ἀκολουθία τῆς Προηγιασμένης 
ὡς προδιεγράφη ἐν τῷ παρόντι.

Τῷ ἑ σπέ ρας:  Ἀ να γι νώ σκε ται τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον καί ἀ κο λού θως 
ψάλ λε ται ὁ Κα νών τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου…». Εἶ-
τα ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Β΄ Στά σις τῶν Χαι ρε τι σμῶν τῆς Θε ο τό κου (Η - Μ). 
Κο ντά κι ον «Ὡς ἀ παρ χάς τῆς φύ σε ως…». Με τά τό «Τήν πᾶ σαν ἐ λπί δα 
μου…» ὁ ἱ ε ρεύς ποι εῖ τήν Ἀ πό λυ σιν: «Δό ξα σοι ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν, 
Κύ ρι ε δό ξα σοι. Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός…» «Εὐ ξώ με θα…» Πρό τοῦ «Δι ‘ εὐ-
χῶν…» ψάλ λε ται «Τήν ὡ ραι ό τη τα…».

3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Β΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν. Εὐ τρο πί ου, Κλε ο νί κου 
καί Βα σι λί σκου μαρ τύ ρων, Ζή νω νος καί Ζω ΐ λου. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 34).

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: Ἀναγινώσκεται τό Μεσονυκτικόν τοῦ Σαββάτου.

Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Μετά τόν Ἑξάψαλμον ἀντί τοῦ «Θεός Κύριος…» ψάλλεται 
ὡς ἐν τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω τό «Ἀλληλούϊα» (γ΄) τετράκις, δίς ἄνευ 
στίχου καί δίς μετά τῶν στίχων· «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου 
Κύριε» καί «Καί τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν». 

Εἶτα:
Ἀπολυτίκια: «Ἀ πό στο λοι, Μάρ τυ ρες…» Δό ξα· «Μνή σθη τι 

Κύ ρι ε…». Καί νῦν· «Μή τηρ ἁ γί α…».
Καθίσματα: Τά Μαρ τυ ρι κά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου· «Κύριε, τό 

ποτήριον τοῦ πάθους σου…» με τά τῶν πρό 
αὐ τῶν στί χων δι ά τά δύ ο τε λευ ταῖ α, Δό ξα· 
τό νε κρώ σι μον «Ἀνάπαυσον Σωτήρ ἡμῶν…». 
Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνα-
τείλας…». (Ζή τει εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου).

Εὐλογητάρια: Τά Νε κρώ σι μα· καί εὐ θύς τό Μνη μό συ νον τῶν 
κε κοι μη μέ νων ὡς προ ε δη λώ θη τό ἑ σπέ ρας τοῦ 
Σαβ βά του τῆς Ἀ πό κρε ω. Τό Νε κρώ σι μον Κά-
θι σμα· «Ἀνάπαυσον Σωτήρ ἡμῶν…», Δό ξα· τό 
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ἀκροτελεύτιον· «Καί πάντα τά ἐν ἀγνοίᾳ...», 
Καί νῦν· «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας…».

Ὁ Ν΄ ψαλμός:  (Χῦμα).
Κανόνες: Ὁ τοῦ Μη ναί ου (3ῃ Μαρτ.) μέ χρι καί τῆς ε΄ 

ᾨ δῆς. Ἀ πό τῆς Στ΄ ᾨ δῆς προ σά πτο μεν εἰς 
αὐ τόν τά δύ ο τε τρα ῴ δι α τοῦ Τρι ῳ δί ου (στ΄ 
- θ΄ ᾠ δαί). Ὁ Εἱρμός τῆς η΄ ᾨδῆς· «Τόν ἐξ 
ἀνάρχου...».

Ἡ Τιμιωτέρα:  Με τά τήν Θ΄ ᾨ δήν ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς· «Σέ τήν 
ἀθάνατον πηγήν...» (Τριῴδιον). Αἴ τη σις, «Ὅ τι 
σε αἰ νοῦ σι…».

Ἐξαποστειλάρια: Τό Νε κρώ σι μον· «Ὁ καί νε κρῶν καί ζών-
των…» καί τό Θε ο το κί ον· «Ἡ μεῖς ἐν σοί καυ-
χώ με θα…» (Ζή τει ταῦ τα εἰς τήν Πα ρα κλη τι-
κήν, τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ εἰς τόν δ΄ ἦ χον ἤ εἰς τό 
Μ. Ὡ ρο λό γι ον, Ἐ ξα πο στει λά ρι α τοῦ Σαβ βά-
του, εἰς τήν Ἀ κο λου θί αν τοῦ Ὄρ θρου).

Αἶνοι: Τά 4 Μαρ τυ ρι κά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου: «Εὐλο-
γημένος ὁ στρατός…» (ζήτει εἰς τό τέλος τοῦ 
Τριῳδίου).

Δόξα: Τό Νε κρώ σι μον· «Σύ ἔπλασάς με Κύριε…».
Καὶ νῦν: Τό με τ’ αὐ τό Θε ο το κί ον: «Μακαρίζομέν σε 

Θεοτόκε Παρθένε…».
                   «Σοί Δόξα πρέπει…».
Δοξολογία: (Χῦμα), καί τά Πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: Τά Νεκρώσιμα Προσόμοια τοῦ πλ. α΄ ἤχου· 

«Αἴγλῃ τοῦ σοῦ προσώπου Χριστέ…».
Δόξα, Καί νῦν: «Νόμῳ τῆς ἁμαρτίας ἡμᾶς...».
 «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι…». Τρι σά γι ον, καί Ἀπο λυ τί κι ον· 
«Ἀ πό στο λοι, μάρ τυ ρες».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Ἀπόστολοι, μάρτυρες…»
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα-

στός…».
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Ἀπολυτίκια: «Ἀ πό στο λοι, μάρ τυ ρες…» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως…».
                        Τρισάγιον
Ἀπόστολος:  Σαβ βά του Β΄ Ἑ βδ. Νη στει ῶν: «Βλέ πε τε μή-

πο τε ἔ σται…» (Ἑ βρ. γ΄ 12-16).
Εὐαγγέλιον: Σαββάτου Β΄ Ἑβδ. Νηστειῶν: «Ἀπῆλθεν ὁ 

Ἰησοῦς εἰς ἔρημον τόπον…» (Μάρκ. α΄ 35- 44). 

Ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν: «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω…».
                   «Εἴδομεν τό φῶς…».
 Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν ψάλ λο νται τά Νε κρώ σι μα Εὐ λο-
γη τά ρι α καί τά Τρο πά ρι α· «Με τά πνευ μά των δι καί ων…» καί γί νε ται τό 
μνη μό συ νον τῶν κε κοι μη μέ νων. «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου…» καί Ἀ πό λυ σις· 
«Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θεός…».

Σημείωσις: Ἡ ὡς ἄνω Τυπική Διάταξις ἀκολουθεῖται καί ἐν τοῖς Σάββασι Γ΄ 
καί Δ΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

4. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ TΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρη γο ρί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Θεσ σα-
λο νί κης τοῦ Πα λα μᾶ. Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Γρηγορίου ἐπισκόπου 
Κύπρου. Ἦχος πλ. β΄. Ἑ ω θι νόν ΣΤ΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 35, 36, 37).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:  «Ἀπόστολοι, μάρτυρες…».
Κοντάκιον:   «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως…».  

 
Ἀπόλυσις:  (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
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Ἑσπέρια: Ἀναστάσιμα 6 καί τοῦ Τριῳδίου· «Ποίοις 
εὐφημιῶν ᾄσμασιν…» 4.

Δόξα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Ἱ ε ράρ χου: «Ὅ σι ε τρι σμά-
καρ…».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου: «Τίς μή μα-
καρίσει σε…».

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 Ἀνα στά σι μα.    
Δό ξα: Τοῦ Ἱ ε ράρ χου: «Ἡ γρή γο ρος γλῶσ σά σου…».
Καί νῦν: «Ἀ νύμ φευ τε Παρ θέ νε…».
                 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις…». 

Δό ξα τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Ὀρ θο δο ξί ας ὁ φω-
στήρ…». Καί νῦν τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· 
«Ὁ δι ‘ ἡ μᾶς γεν νη θείς…».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

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…». Τρι σά γι ον. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὀρ θο δο ξί ας ὁ φω στήρ…».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: 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 (ΣΤ΄) Εὐαγγελίου. 
Ὁ Ν΄ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…». Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός… Τά πλή θη 
τῶν πε πραγμέ νων…».

Κανόνες:  Ὁ Ἀ να στά σι μος καί τοῦ Ἱ ε ράρ χου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Ἱ ε ράρ χου καί 

τά κα θί σμα τα τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Τήν πλά νην 
κα τέ φλε ξας...», Δό ξα, Καί νῦν· «Τα χύ δέ ξαι 
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Δέ σποι να…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Συ να-

ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι-
ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου…», Δ΄ ᾨδή «Ὁ καθή-
μενος ἐν δόξῃ...».

Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω-

πος…», τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Χαῖ ρε Πα τέ ρων καύ-
χη μα…» κα ί τό ὅ μοι ον Θε ο το κί ον· «Δέ σποι να 
πά ντων Ἄ νασ σα…».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἱ ε-
ράρ χου εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τοῖς ἐν σκό τει ἁ μαρ τη μά-
των…».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α…».

 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀπολυτίκια: «Ἀγγελικαί δυνάμεις…», «Ὀρ θο δο ξί ας ὁ φω-

στήρ…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».
                         Τρισάγιον
Ἀπόστολος:  Κυ ρι α κῆς Β΄ Νη στει ῶν: «Κα τ’ ἀρ χάς Σύ, Κύ-

ρι ε, τήν γῆν ἐ θε με λί ω σας…» (Ἑβρ. α΄ 10 – β΄ 
3)

Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Β΄ Νη στει ῶν:  «Εἰ σῆλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς 
εἰς Κα περ να ούμ…» (Μάρ κ. β΄ 1-12).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
              «Εἴδομεν τό φῶς…» καί Ἀπόλυσις.
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Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας Θ΄ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ἀγγελικαί δυνάμεις…». Δό ξα· «Ὀρ θο δο ξί ας 
ὁ φω στήρ…».

Ἀντὶ Κοντακίου: Ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. β΄ ἤχου.
Ἀπόλυσις: (μικρά)·  «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια (Στίχοι 10): Στιχηρά Κατανυκτικά τοῦ πλ. β΄ ἤχου 

«Μετάνοιαν οὐ κέκτημαι...» 4 (ζήτει εἰς τό 
τέλος τοῦ Τριῳδίου), στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ 
Τρι ῳ δί ου «Ἀ μέ τρη τά σοι πταί σας…» 3 καί ἐκ 
τοῦ Μηναίου Προσόμοια (5ῃ Μαρ.) «Μάρτυς 
παναοίδιμε πολλαῖς…» 3.

Δόξα, Καί νῦν: «Χαῖρε ξένον ἄκουσμα Ἁγνή…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Μέγα Προ κεί με νον: 

«Μή ἀ πο στρέ ψῃς τό πρό σω πόν Σου…».
Ἀπόστιχα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου:  «Χα λι νούς ἀ πο-

πτύ σας…» (δίς) καί τό Μαρ τυ ρι κόν «Μάρ τυ-
ρες Κυ ρί ου…» (ἅ παξ)

Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Τριῳδίου «Τά οὐράνια ὑμνεῖ σε…».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον τά «Θεοτόκε Παρθένε...» καί τά λοιπά ὡς 
τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κόνωνος ὁσίου τοῦ ἐν Ἀκάμαντι. Κόνωνος Ὁσιομάρτυρος 
τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ, Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ, Εὐλαμπίου μάρτυρος. 

6. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἁ γί ων μ β΄ μαρ τύ ρων τῶν ἐν Ἀ μο ρί ῳ. Ἀ νά μνη σις τῆς εὑ ρέ-
σε ως τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. 

7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν ἐν Χερ σῶ νι ἐ πι σκο πη σά ντων, Παύλου τοῦ ἁπλοῦ, Ἀρ-
κα δί ου καί Νέ στο ρος ἐ πι σκό πων Τρι μυ θοῦ ντος.

Αἱ ἀ κο λου θί αι τοῦ Με σο νυ κτι κοῦ, τοῦ Ὄρ θρου καί τῶν Ὡ ρῶν 
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τε λοῦ νται ὡς προ δι ε τυ πώ θη σαν ἐν τῷ πα ρό ντι. Ἀ κο λού θως:

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον…»
Ἑσπέρια: 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Ἀ σώ τως δι α-

σπεί ρας…» (δίς) καί τό μαρ τυ ρι κόν· «Ἱ ε ρεῖ α 
ἔμ ψυ χα…» (ἅ παξ).
2. Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Τρι ῳ δί ου· 
«Ἡ λί ου αὐ γά σμα τα…».
3. Τά Στιχηρά Προ σό μοια τοῦ Μηναίου (8ῃ 
Μαρτίου) «Πάτερ Θεοφύλακτε Θεοῦ…» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Μηναίου «Νοσοῦσαν Πανύμνητε δει-
νῶς…».

 Εἴσοδος καί ἡ λοιπή Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Θε ο φυ λά κτου ἐ πι σκό που Νι κο μη δεί ας, Ἑρ μοῦ ἀ πο στό λου. 

Τῷ πρωΐ: Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν 
ὡς προδιεγράφησαν καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός (ἄνευ εἰσόδου) ἐπί τῇ 
μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἄνευ Προηγιασμένης, ὡς 
ἀκολούθως:

(Τ.Μ.Ε., Τυπ. 9ης Μαρτίου, Περίπτ. Γ΄ § 6 Σημ. καί Περίπτ. Α΄ § 2, 3).

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Σῶτερ ὁ 

ἀληθής γλυκασμός…» (Πέμπτῃ Γ΄ Ἑβδ. Ἑσπ.) 
καί τά 3 Ἰδιόμελα τῶν Ἁγίων· «Φέροντες τά 
παρόντα...»  (9ης Μαρτίου).

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προσόμοιον Θεοτοκίον· «Ἔργοις σκοτει-
νοῖς συναπαχθείς…».

 Εἶτα τό «Φῶς ἱλαρόν…». Ὁ Διάκονος ἤ ὁ Ἱερεύς ἐκφωνεῖ «Ἑσπέρας» 
μόνον καί ἀναγινώσκονται τά Ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου μετά τῶν 
οἰκείων Προκειμένων. Ἀκολούθως τό «Καταξίωσον», τά Πληρωτικά καί ἡ 
εὐχή τῆς Κεφαλοκλισίας.
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Ἀπόστιχα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Ἡ ἐν ξύλῳ τοῦ 
Σταυροῦ…» (δίς) καί τό Μαρτυρικόν· «Οἱ 
Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ ἠρνήσαντό σε...»  
(ἅπαξ).

Δόξα, Καί νῦν: Τό Σταυροθεοτοκίον· «Ὁρῶσα σε σταυρού-
μενον…».

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:  Τά· «Θεοτόκε Παρθένε...».

Ἀ μέ σως ὁ Ἀ να γνώ στης: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν 
Τι μι ω τέ ραν… Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου εὐ λό γη σον πά τερ», ὁ Ἱ ε ρεύς «Ὁ ὤν 
εὐ λο γη τός…» καί τήν συνήθη ἀπόλυσιν.

Τῷ ἑσπέρας: Ἀναγινώσκεται τό Μέγα Ἀπόδειπνον ὡς ἔχει ἐν τῷ Μ. 
Ὡρολογίῳ.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν).  Τῶν Ἁ γί ων Τεσ σα ρά-
κοντα Μαρ τύ ρων τῶν ἐν τῇ λί μνῃ τῆς Σε βα στεί ας μαρ τυ ρη σά ντων. 

(Τ.Μ.Ε., Τυπ. 9ης Μαρτίου, Περίπτ. Γ΄ § 6 Σημ. καί Περίπτ. Α΄ § 2, 3).

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν ἀντί τῆς Λιτῆς λέγομεν τά Ἰδιόμελα τῶν 
Αἴνων καί ἕν Δό ξα τῶν Ἁ γί ων μετά τοῦ καταλλήλου Θεοτοκίου. Τρι-
σά γι ον, τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῶν Ἁ γί ων· «Τάς ἀλ γη δό νας τῶν ἁ γί ων…» καί 
ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· τῶν Ἁγίων· «Τάς ἀλ-

γη δό νας τῶν ἁ γί ων…», Δόξα· τό αὐτό, Καί 
νῦν· «Τοῦ Γα βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου…».

Κα θί σμα τα: Τῶν Ἁγίων κα τά σει ράν.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκείμενον: «Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος...».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: (Ἰωάν. ιε΄ 17 – ιστ΄ 2) (Λειτουργ. 23ης Ἀπριλ.).
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Ὁ Ν΄ ψαλμός: (Χῦμα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν ἀθλοφόρων…». Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…». «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θεός...» «Προφητικῶς ἀνεβόα…» (ζήτει εἰς 
τόν Ἑσπερινόν τῆς Προηγιασμένης, μετά τούς 
Αἴνους τῆς 9ης Μαρτ.).

Κα νό νες: Τῶν Ἁγίων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μηναίου μετά τοῦ Θεοτο-

κίου.
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Ἁγίων καί τό Συ να-

ξά ρι ον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου…».
Ἡ Τιμιωτέρα:     Καί ἡ κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής…».
Ἐξαποστειλάρια: «Χο ρός τε τρα δε κά ρι θμος…» καί τό Θε ο το κί-

ον· «Χαῖ ρε κα τά ρας λύ τρω σις…».
Αἶνοι: Τῶν Ἁ γί ων Προσόμοια 3· «Δεῦ τε μαρ τυ ρι κήν 

ἀ δελ φοί…» καί 3 Ἰδιόμελα· «Χορός τετραδε-
καπύρσευτος…».

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Ἀθλοφόροι Χριστοῦ…».
Καί νῦν: «Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε…».
Δοξολογία: Με γά λη· Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων.

Ἀκολούθως ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι λιταί ἐν αἷς λέγομεν 
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων· «Τάς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων...» καί Κοντάκιον· 
«Πᾶσαν στρατιάν...». Εἰς τήν Θ΄ Ὥραν ψάλλονται οἱ Μακαρισμοί μέ 
ἐφύμνιον τό «Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». 
Εἶτα τά Τροπάρια· «Χορός ὁ ἐπουράνιος...», τό «Πιστεύω...», ἡ εὐχή 
«Ἄνες, ἄφες...», τό «Πάτερ ἡμῶν...», «Ὅτι σοῦ ἐστιν...» καί τό Κοντάκιον 
τῶν Ἁγίων· «Πᾶσαν στρατιάν...». «Κύριε ἐλέησον» (μ΄). «Ὁ ἐν παντί 
καιρῷ...», «Τήν Τιμιωτέραν...», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου...», ὁ Ἱερεύς «Ὁ 
Θεός οἰκτιρήσαι ἡμᾶς...» καί ἡ εὐχή «Παναγία Τριάς...». Ἀπόλυσις καί 

Ἀκολούθως τελεῖται ὁ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ
Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ὁ Προοιμιακός καί τά «Πρός Κύριον».
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Ἑσπέρια: 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Ἀ σώ του δί κην 
ἀπέστην…» (δίς). 
2. Τά 4 Μαρ τυ ρι κά τοῦ πλ. β΄ ἤ χου· «Οἱ 
Μάρτυρές σου Κύριε, οὐκ ἠρνήσαντό σε…» 
(ζήτει ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου).
3. Τά τρία Ἰδιόμελα τῶν Ἁγίων «Φέροντες 
τά παρόντα γενναίως…» εἰς 4. (ζήτει εἰς τόν 
Ἑσπερινόν τῆς 9ης Μαρτ., ἐν τῷ Μηναίῳ).

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Ἐν ᾠδαῖς ᾀσμάτων…», (ζήτει 
εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς 9ης Μαρτίου).

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου: «Τίς μή 
μακαρίσει σε…».

Εἴ σο δος με τά Εὐαγγελίου: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ 
Τρι ῳ δί ου.

Τό «Κα τευ θυν θή τω…»:  Ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ πα ρό ντι καί εὐθύς 
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῶν Ἁγίων, ἤτοι:

Ἀ πό στο λος: Τῶν Ἁγίων· «Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον 
ἡμῖν…». (Ἑβρ. ιβ΄ 1 - 10).

Εὐαγγέλιον:  «Εἶπεν ὁ Κύριος... Ὡμοιώθη…» (Ματ θ. κ΄ 1-16). 

Καί καθεξῆς ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ὡς 
προδιεγράφη  ἐν τῷ παρόντι.

Τῷ ἑ σπέ ρας: Τε λεῖ ται ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Μι κροῦ Ἀ πο δεί πνου ἐν συν δυ α-
σμῷ με τά τῆς Γ΄ στά σε ως τῶν Χαι ρε τι σμῶν τῆς Θε ο τό κου· «Νέ αν ἔ δει-
ξε κτί σιν…» (Ν – Σ) Κο ντά κι ον· «Ὡς ἀ παρ χάς τῆς φύ σε ως…». Με τά τό 
«Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου…» ἡ ἀ πό λυ σις με τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα...». Πρό τοῦ 
«Δι ‘ εὐ χῶν…» ψάλ λε ται τό «Τήν ὡ ραι ό τη τα…».

Σήμερον γίνεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γ΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν. Κο δρά του μάρ τυ ρος 
τοῦ ἐν Κο ρίν θῳ, Μιχαήλ (Μαυρουδῆ) νεομάρτυρος. 

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλλεται κα τά τήν δι ά τα ξιν τοῦ Σαβ βά-
του τῆς Β΄  Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν (3 Μαρτίου).
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 Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἀ πό στο λοι Μάρ τυ ρες…», Κο ντά κι ον· «Ὡς ἀ παρ χάς 
τῆς φύ σε ως…». Ἀ πό στο λος: Σαβ βά του Γ΄ Ἑ βδο μά δος Νη στει ῶν· «Ἀνα-
μι μνή σκε σθε τάς πρό τε ρον ἡ μέ ρας…» (Ἑ βρ. ι΄ 32 – 38). Εὐ αγ γέ λι ον: 
Σαβ βά του Γ΄ Ἑ βδο μά δος Νη στει ῶν:  «Πα ρά γων ὁ Ἰ η σοῦς, εἶ δε Λευ ΐν…» 
(Μάρ κ. β΄ 14 – 17). Κοινωνικόν: «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...».

11. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗ ΣΤΕΙ ΩΝ (ΣΤΑΥ ΡΟ ΠΡΟ ΣΚΥ ΝΗ ΣΕ ΩΣ). 
Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης. Ἦ χος 
βαρύς, Ἑ ω θι νόν Ζ΄.
  

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου §§ 38 – 40).
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας:  Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες…».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

Τιμίου Σταυ ροῦ ἐκ τοῦ Τριῳδίου· «Λάμψον ὁ 
τοῦ Κυρίου Σταυρός...» 4.

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Χρι στέ ὁ Θε ός ἡ μῶν…».
Καί νῦν:  Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ βαρέος ἤ χου: «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...».
Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Τριῳδίου· «Ὁ συμμαχήσας Κύριε…».

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ 

σου…», Δό ξα τοῦ Σταυ ροῦ: «Σῶ σον Κύ ρι ε 
τόν λα όν Σου…», Καί νῦν· τό ὁ μό η χον Θε ο το-
κί ον: «Τοῦ Γα βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου…».
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Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ:  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ βαρέος ἤ χου, Δό ξα, 
Καί νῦν· τό τῆς Λι τῆς Ἰ δι ό με λον τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ· «Ὁ ρῶ σά σε ἡ κτί σις 
ἅ πα σα…», τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι-
ον· «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἀ να στά σι μα καί τό με τά τόν Πο λυ έ λε ον 

Κά θι σμα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἐν Πα ρα δεί σῳ μέν 
τό πρίν…» (δίς).

              Τά Εὐλογητάρια καταλιμπάνονται.
Μετά τά καθίσματα ἀμέσως μικρά συναπτή, καί ἐκφώνησις· «Ὅτι 
ηὐλόγηταί Σου τό ὄνομα…». Ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ βαρέος ἤχου 
καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ζ΄) Εὐαγγελίου.
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…», Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός… Τά πλή θη 
τῶν πε πραγμέ νων…».

Κανόνες: Μό νον ὁ Κα νών τοῦ Τρι ῳ δί ου με τά στί χων εἰς 
τό α΄ Τρο πά ρι ον· «Δό ξα τῇ ἁ γί ᾳ Ἀ να στά σει 
σου Κύ ρι ε», εἰς τά ἑ πό με να «Δό ξα σοι, ὁ Θε-
ός ἡ μῶν, δό ξα σοι» καί εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α· 
Δό ξα, Καί νῦν.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Ἀνα στά σι μον Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος καί 
τά Κα θί σμα τα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὁ Σταυ ρός 
σου, Κύ ρι ε, ἡ γί α σται…», «Σή με ρον τό Προ-
φη τι κόν…», Δό ξα· «Μό νον ἐ πά γη τό ξύ λον…», 
Καί νῦν· «Θε ο τό κε Παρ θέ νε…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου. Τό συ να-
ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι-
ῳ δί ου.
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Καταβασίαι: «Ὁ Θειότατος προετύπωσε…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Με τ’ αὐ τήν ἡ Κα τα βα σί α: «Ὦ Μῆ τερ Παρ θέ-

νε…».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι ἦραν τόν Κύρι-

ον...», τοῦ Σταυ ροῦ· «Σταυ ρόν Χρι στοῦ τόν 
Τί μι ον…», καί τό Θε ο το κί ον· «Τό ξύ λον ἐν ᾧ 
πάν σε μνε…».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Σταυ-
ροῦ· «Ἐν φω ναῖς ἀ λα λά ξω μεν…» εἰς 4.

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Τήν ὑ ψη λό φρο να γνώ μην…».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Μεγάλη.

 Εἰς τό ἀ σμα τι κόν «Ἅ γι ος ὁ Θε ός» οἱ Χο ροί με τα βαί νου σιν εἰς τήν 
βόρειον (ἀ ρι στε ράν) πύ λην τοῦ Ἱ ε ροῦ καί ἄρ χο νται ψάλ λειν τοῦ το. Ὁ 
λει τουρ γῶν Ἱ ε ρεύς θυ μι ᾷ τήν Ἁ γί αν Τρά πε ζαν καί τόν Τί μι ον Σταυ ρόν 
κεί με νον ἐ πί τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης ἐ πί δί σκου ηὐ τρε πι σμέ νου με τά βα σι λι-
κῶν καί εὐ ό σμων ἀν θέ ων καί τριῶν κη ρί ων, αἴ ρει τόν δί σκον εἰς τό ὕ ψος 
τῆς κε φα λῆς του καί ἐ ξέρ χε ται δι ά τῆς βο ρεί ου πύ λης, λι τα νεύ ων τοῦ τον 
ἐντός τοῦ Να οῦ, προ πο ρευ ο μέ νων λα μπα δού χων, Ἑξα πτε ρύ γων, ἀ κο λου-
θού ντων τῶν Ψαλ τῶν, καί εἶ τα τοῦ Δι α κό νου θυ μι ῶ ντος. Ἐλθών εἰς τό μέ-
σον τοῦ Να οῦ, ὅ που ὑ πάρ χει τε τρα πό δι ον ηὐ τρε πι σμέ νον, καί, πε ρι ελ θών 
τοῦ το τρίς, ἵ στα ται πρό αὐ τοῦ καί, βλέ πων πρός ἀ να το λάς, ἐκ φω νεῖ τό 
«Σο φί α· ὀρ θοί». Εἶ τα ἀ πο θέ τει ἐ πί τοῦ τε τρα πο δί ου τόν δί σκον με τά τοῦ 
Σταυ ροῦ καί, θυ μι ῶν σταυ ρο ει δῶς, ψάλ λει τό «Σῶ σον, Κύ ρι ε, τόν λα όν 
σου». Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νου σι καί οἱ Χο ροί. Εἶ τα ὁ Ἱ ε ρεύς (ἤ ὁ Ἀρ χι ε-
ρεύς ἐ άν χο ρο στα τῇ κατέρχεται τοῦ Θρόνου) λαμ βά νει ἐκ τοῦ δί σκου τόν 
Τί μι ον Σταυ ρόν καί προ σκυ νή σας ὑ ψώ νει τοῦ τον, ψάλ λων «Τόν Σταυ ρόν 
σου προ σκυ νοῦ μεν...». Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νου σι καί οἱ Χο ροί. (Ὁ δέ 
Ἀρχιερεύς εὐλογήσας τόν λαόν, τῶν Χορῶν ψαλλόντων τό «Εἰς πολλά 
ἔτη...», ἀνέρχεται αὖθις εἰς τόν Θρόνον). 

Ἀ κο λού θως δι α νέ μο νται τά ἄν θη εἰς τούς προ σκυ νοῦντας τόν 
Σταυ ρόν ἐκ κ λη σι α ζο μέ νους, τῶν Χο ρῶν ψαλ λόντων τά Ἰδι ό με λα «Δεῦ τε 
πι στοί τό ζω ο ποι όν...». Με τά ταῦ τα ψάλ λε ται τό «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν 
σου...» καί ἄρ χε ται ἡ Θεί α Λει τουρ γί α.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου.

 Ἀντίφωνα: Τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς Σταυ ρο προ σκυ νή σε ως ὡς 
ἀ κο λού θως:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ἐσημειώθη ἐφ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ 
προσώπου σου, Κύριε.
• Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν
τοῦ φυγεῖν ἀπό προσώπου τόξου.                   
• Ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας                 
αἰχλωσίαν.
• Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις
τό ὄνομά σου, Κύριε.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
• Εἴδοσαν πάντα τά πέρατα τῆς γῆς
τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
• Προσκυνήσωμεν εἰς τόν τόπον, οὗ
ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.                        
• Ὁ δέ Θεός βασιλεύς ἡμῶν πρό αἰώνων           
εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς.
• Ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν
ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ.

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν καί
προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
• Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου καί               
εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου.            
• Καί ποίμανον αὐτούς καί ἔπαρον
αὐτούς ἕως τοῦ αἰῶνος.

«Ταῖς πρεσβείαις                           
τῆς Θεοτόκου...»

«Σῶσον ἡμᾶς...
ὁ ἀναστάς ἐκ
νεκρῶν...».

«Σῶσον Κύριε
τόν λαόν σου...».
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Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀπολυτίκια: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου…», «Σῶ σον Κύ-

ρι ε…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα, καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».
Ἀντί Τρισαγίου: «Τόν Σταυ ρόν Σου προ σκυ νοῦ μεν…».
Ἀπόστολος: Κυ ρι α κῆς Γ΄ τῶν Νη στει ῶν: «Ἔ χο ντες Ἀρ χι ε-

ρέ α Μέ γαν…» (Ἑ βρ. δ΄, 14 - ε΄, 6).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Γ΄ Νη στει ῶν: «Ὅ στις θέ λει ὀ πί σω 

μου…» (Μάρ κ. η΄, 34 – θ΄, 1).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει…».
Κοινωνικόν: «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου 

Σου, Κύριε».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς» : «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου...».  
Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας
Ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ὡς προδιετυπώθη τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς.

Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου…», Δό ξα· «Σῶ-
σον Κύ ρι ε…».

Κοντάκιον: «Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία…».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: 1. Τά 4 Κα τα νυ κτι κά τοῦ βαρέος ἤ χου· «Ὡς ὁ 

ἄσωτος Υἱός…» (ζήτει ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου).
2. Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Κύ ρι ε, ὁ 
ἐ πί Σταυ ροῦ ἑκουσίως…».
3. Τά τοῦ Μη ναί ου «Πάτερ θεόφρον Θεόφα-
νες…» (12ῃ Μαρτ.) 3.

Δόξα, Καί νῦν: Τοῦ Μη ναί ου· «Δεῦρο ψυχή μου στενάζου-
σα…».
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Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον «Ἔ δω-
κας κλη ρο νο μί αν τοῖς φο βου μέ νοις…» με τά 
τῶν στί χων αὐ τοῦ.

Ἀπόστιχα: Τό Ἰ δι ό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἀ τε νί σαι τό ὄμ-
μα…» (δίς) καί τό Μαρ τυ ρι κόν «Μάρ τυ ρες 
Κυ ρί ου…» (ἅ παξ).

Δόξα, Καί νῦν: «Τά οὐράνια ὑμνεῖ σε…».
 «Νῦν ἀπολύεις...», τό Τρι σά γι ον, τά Τρο πά ρι α «Θε ο τό κε Παρ θέ-
νε…», καί τά λοι πά ὡς τῷ ἑ σπέ ρας τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς Τυ ρι νῆς.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θε ο φά νους ὁ μο λο γη τοῦ, Γρη γο ρί ου τοῦ Δι α λό γου, Συ με-
ών τοῦ νέ ου Θε ο λό γου. 

Σημείωσις: Σήμερον, ὡς καί τήν Τετάρτην καί τήν Παρασκευήν τῆς παρούσης 
Ἑβδομάδος, εἰς τήν Α΄ Ὥραν, ἀντί τοῦ «Τά διαβήματά μου κατεύθυνον...» λέγεται 
τό «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν...». Εἰς ὅλας δέ τάς Ὥρας, μετά τό Τρισάγιον 
καί εἰς τούς Μακαρισμούς μετά τό «Πάτερ ἡμῶν...», Κοντάκιον λέγεται τό «Οὐκέτι 
φλογίνη ῥομφαία...».

13. ΤΡΙΤΗ. Ἀ να κο μι δή λει ψά νων Νι κη φό ρου Πα τρι άρ χου Κων στα ντι νου-
πό λε ως. 

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βε νε δί κτου Ὁ σί ου, Ἀλεξάνδρου μάρτυρος.

Σημειώσεις:
1. Εἰς τήν Α΄ Ὥραν ἀντί τοῦ «Τά διαβήματά μου…» λέγεται· «Τόν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν...». Εἰς ὅλας δέ τάς Ὥρας Κοντάκιον λέγεται τό «Οὐκέτι φλογίνη 
ῥομφαία...», καθώς καί εἰς τούς Μακαρισμούς ὡς ἐν τῇ παρελθούσῃ Δευτέρᾳ.
2. Ἀπό σήμερον εἰς τήν ἀκολουθίαν τῆς Προηγιασμένης, μετά τάς αἰτήσεις τῶν 
Κατηχουμένων λέγονται καί αἱ αἰτήσεις καθώς καί ἡ Εὐχή ὑπέρ τῶν Φωτιζομένων 
«Ὅσοι προς το φώτισμα…» κλπ.
Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν 
τελεῖται:

Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον…»
Ἑσπέρια: 1. Τά δύο Ἰ δι ό με λα τοῦ Τριῳδίου· «Ἡ τῶν 
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ἀγαθῶν πρόξενος…» καί «Οἱ ἐν κρυπτῷ 
ἀρετάς...» καί τό Μαρ τυ ρι κόν· «Ἀκορέστῳ 
διαθέσει…».
2. Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Τριῳδίου· «Νηστείας 
ἐν ὕδατι…». 
3. Τά 3 Προσόμοια τοῦ Μηναίου (15ῃ Μαρτ.) 
«Μάρτυρες Χριστοῦ ἑπτάριθμοι…» εἰς 4.

Δόξα, Kαί νῦν: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Σήμερον ὁ ἀπρό- 
σιτος τῇ οὐσίᾳ…». 

 Εἴ σο δος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν...», τά Ἀναγνώσματα καί 
ἡ λοι πή ἀ κο λου θί α τῶν Προ η γι α σμέ νων, μετά τῶν αἰτήσεων ὑπέρ τῶν 
Φωτιζομένων.

15. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ γα πί ου καί τῶν σύν αὐ τῷ μαρ τύ ρων. Ἀ ρι στο βού λου 
Ἀ πο στό λου ἐπισκόπου Βρεττανίας. 

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δ΄ Στά σις τῶν Χαι ρε τι σμῶν). Σα βί νου, Ἰουλιανοῦ, 
Ῥωμανοῦ μαρ τύ ρων, Χρι στο δού λου Ὁσίου τοῦ ἐν Πά τμῳ. 

Τῷ πρωΐ: Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί 
τῶν Ὡρῶν ψάλλεται ὁ Ἑσπερινός καί τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν 
Προηγιασμένων. Ὡς καί κατά τάς παρελθούσας Δευτέραν καί Τετάρτην 
εἰς τήν Α΄ Ὥραν ἀντί τοῦ «Τά διαβήματά μου…» λέγεται τό· «Τόν Σταυρόν 
σου προσκυνοῦμεν…», εἰς ὅλας δέ τάς Ὥρας λέγομεν Κοντάκιον «Οὐκέτι 
φλογίνη ῥομφαία…».

Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον».
Ἑσπέρια: 1. Τό Ἰ διό με λον τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τοῖς πά θε σι 

δου λώ σας…» (δίς). 
2. Τά 4 Στι χη ρά Μαρ τυ ρι κά τοῦ βαρέος ἤ χου· 
«Δόξα σοι Χριστέ ὁ Θεός...» (ζήτει ἐν τέλει 
τοῦ Τριῳδίου).
3. Τά τρί α Προ σό μοι α τοῦ Μη ναί ου· «Ἄνθρωπον 
σέ ἔγνωμεν Θεοῦ…» (17ῃ Μαρτ.) εἰς 4.
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Δόξα: Τό νε κρώ σι μον τοῦ βαρέος ἤ χου· «Ἀνάπαυ-
σον Σωτήρ ἡμῶν ζωοδότα…».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ 
μέν ἐγνώσθης…».

 Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν…», τά Ἀναγνώσματα καί 
ἡ λοιπή ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων μετά τῶν αἰτήσεων ὑπέρ τῶν 
Φωτιζομένων.

Τῷ ἑσπέρας: Τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἐν συνδυασμῷ 
μετά τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου «Τεῖχος εἶ τῶν 
παρθένων…» (Τ - Ω καί Α). Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως…». 
Μετά τό «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου…» ἡ ἀπόλυσις μετά τοῦ «Εὐξώμεθα…». 
Πρό τοῦ «Δι’ εὐχῶν…» ψάλλεται τό· «Τήν ὡραιότητα…».
 
17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δ΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν. Ἀ λε ξί ου ἀν θρώ που τοῦ 
Θε οῦ. 

Ἡ ἀ κο λου θί α τῆς ἡμέρας ψάλ λε ται κα τά τήν δι ά τα ξιν τοῦ Σαβ βά-
του τῆς Β΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Νη στει ῶν (3 Μαρτίου).

Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἀ πό στο λοι, μάρ τυ ρες…». Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀ παρ-
χάς τῆς φύ σε ως…». Ἀ πό στο λος: Σαβ βά του Δ΄ τῶν Νη στει ῶν: «Πε πεί σμε-
θα πε ρί ὑ μῶν…» (Ἑ βρ. στ΄ 9 - 12). Εὐ αγ γέ λι ον: Σαβ βά του Δ΄ τῶν Νη-
στει ῶν: «Ἐ ξελ θών ὁ Ἰ η σοῦς ἐκ τῶν ὁ ρί ων…» (Μάρ κ. ζ΄ 31 – 37).

18. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰ ωάν νου Ὁ σί ου τοῦ συγ γ ρα φέ ως τῆς Κλί-
μα κος. Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος 
μάρτυρος. Ἦ χος πλ. δ΄. Ἑ ω θι νόν Η΄. 

(Τυ πι κόν Τρι ῳ δί ου Τ.Μ.Ε. §§ 41 – 43).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, μάρτυρες…».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια: Ἀναστάσιμα τοῦ πλ. δ΄ ἤχου 6 καί τοῦ Τριῳ-

δίου· «Πάτερ Ἰωάννη Ὅσιε…» εἰς 4.
Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Ὅ σι ε πά τερ, τῆς φω νῆς…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου: «Ὁ βασιλεύς 

τῶν οὐρανῶν…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν…» καί Τό Προκείμενον «Ὁ Κύ-

ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀπόστιχα: Τά ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου «Τόν ἐ πί γῆς ἄγ γε λον…».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον: «Ὤ θαύ μα τος και-

νοῦ…».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον

Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…». 
Δό ξα· τοῦ Ὁ σί ου· «Ταῖς τῶν δα κρύ ων σου…». 
Καί νῦν· «Ὁ δι ‘ ἡ μᾶς γεν νη θείς…».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου· «Ταῖς τῶν 
δακρύων σου ῥοαῖς...». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

ΟΡΘΡΟΣ

(Τήν ἑβδομάδα αὐτήν θά τελεσθοῦν
τρεῖς Προηγιασμέναι Θεῖαι Λειτουργίαι)

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Η΄) Εὐαγγελίου.
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς με τα νοί ας…». Καί νῦν· «Τῆς σω-

τη ρί ας…». «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός … Τά πλή θη 
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τῶν πε πρα γμέ νων…».
Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος, τοῦ Τρι ῳ δί ου «Ὡ μοι ώ θην 

Χρι στέ…» με τά στί χου «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός 
ἡ μῶν, δό ξα σοι» καί τοῦ Ὁ σί ου «Ἐν φω τί 
ἀΰ λῳ…» με τά στί χου «Ἅ γι ε τοῦ Θε οῦ…».

Ἀπὸ γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου καί 
τά Κα θί σμα τα τοῦ Τρι ῳ δί ου: «Τόν ἄ χρα ντον 
Σταυ ρόν…». Δό ξα· «Ταῖς ἀ ρε ταῖς πρός οὐ-
ρα νόν…». Καί νῦν· «Ὁ ἐ πί θρό νου Χε ρου-
βείμ…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Τό ἀ να στά σι μον Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος. Τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
Τριῳδίου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον· «Δύο ἀγγέλους βλέψα-

σα...», τοῦ Ὁ σί ου· «Τοῦ κό σμου τήν εὐ πά θει-
αν…» καί τό Θε ο το κί ον· «Κυ ρί ως Θε ο τό κον 
σε…».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τοῦ Ὁ σί ου, τά ἐν τῷ Ἑσπε-
ρι νῷ εἰς 4, μέ στί χους εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α: 
α) «Μα κά ρι ος ἀ νήρ ὁ φο βού με νος τόν Κύ ρι-
ον, ἐν ταῖς ἐ ντο λαῖς αὐ τοῦ θε λή σει σφό δρα» 
β) «Τί μι ος ἐ ναντί ον Κυ ρί ου ὁ θά να τος τοῦ 
ὁ σί ου αὐ τοῦ».

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Δεῦ τε ἐρ γα σώ με θα…».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη. «Σή με ρον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀπολυτίκια: «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», «Ταῖς τῶν δα κρύ ων 
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σου…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».

Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Κυ ρι α κῆς Δ΄ Νη στει ῶν: «Τῷ Ἀ βρα άμ ἐ παγ-

γει λά με νος…» (Ἑ βρ. στ΄ 13 - 20).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Δ΄ Νη στει ῶν: «Ἄν θρω πός τις προ-

σῆλ θε…» (Μάρ κ. θ΄  17 - 31).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει…».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…». 
  «Εἴ δο μεν τό φῶς...» 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας
Ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός ὡς προδιετυπώθη 

τῇ Κυριακῇ τῆς Τυρινῆς.

Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», Δό ξα· «Ταῖς τῶν δα-
κρύ ων σου ῥο αῖς…».

Κοντάκιον: Ἀ ντί Κο ντα κί ου ἡ Ὑ πα κο ή τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου.
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ Ἀναστάς…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: 1. Στι χη ρά Κα τα νυ κτι κά τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου «Σέ 

τόν βασιλέα καί Δεσπότην…» 4 (ζήτει εἰς τό 
τέλος τοῦ Τριῳδίου).
2. Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Με γί-
στους ἐν και ρῷ…» 3.
3. Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Μη ναί ου (19ῃ 
Μαρτ.) «Θείας ἐπιγνώσεως…» 3.

Δόξα, Καί νῦν: Τό ἐν τῷ Μη ναί ῳ Θε ο το κί ον: «Ἐν κλίνῃ 
κατάκειμαι…». 

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Μέ γα Προ κεί με νον· 
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«Μή ἀ πο στρέ ψῃς τό πρό σω πόν Σου…».
Ἀπόστιχα: Τά δύ ο Ἰ δι ό με λα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὁ τόν ἀ μπε-

λῶ να...» καί «Λῃ σταῖς λο γι σμοῖς...» κα θώς 
καί τό Μαρ τυ ρι κόν «Οἱ Μάρ τυ ρές σου Κύ-
ρι ε...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Θε ο το κί ον τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ἀρ χαγ γε λι κῶς 
ἀ νυ μνή σω μεν πι στοί…».

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον, τά Τρο πά ρι α «Θε ο τό κε Παρ θέ νε…» 
καί ἡ λοι πή ἀ κο λου θί α ὡς καί τῷ ἑ σπέ ρας τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς Τυ ρι νῆς.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Χρυσάνθου καί Δαρείας τῶν μαρτύρων. 

20. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἐν τῇ Μο νῇ τοῦ ἁ γί ου Σάβ βα ἀ ναι ρε θέντων. 

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰ α κώ βου τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ, Φιλήμονος καί Δομνίνου 
μαρτύρων. 

(Τυ πι κόν Τρι ῳ δί ου Τ.Μ.Ε. § 44).

Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν 
Ὡρῶν τελεῖται:

Ὁ Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον».
Ἑσπέρια: 1. Ἀ πό τοῦ Στί χου· «Πε σοῦ νται ἐν ἀμφι βλή-

στρῳ…» τό Ἰ δι ό με λον· «Τοῖς τῶν ἐ μῶν λο γι-
σμῶν…» (δίς).
2. Τό ὁ μό η χον Μαρ τυ ρι κόν «Εἴ τις ἀ ρε τή…» 
(ἅ παξ).
3. Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς σει ρᾶς· «Κύ-
ρι ε σύ τούς ἱ ε ρούς Μα θη τάς σου…».
4. Τά κα τ’ ἀλ φά βη τον 24 Στι χη ρά Προ σό μοι α· 
«Ἅ πας ὁ βί ος μου…», ὅ λα ὡς ἔ χου σιν ἐν τῷ 
Τρι ῳ δί ῳ.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Προ σό μοι ον Θε ο το κί ον· «Ὤ τῇ ἀρ ρή τῳ συ-
γκα τα βά σει…».
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 Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν…», τά Ἀναγνώσματα καί ἡ 
λοιπή ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων.

Τῇ Τε τάρ τῃ ἑ σπέ ρας: (Τυ πι κόν Τρι ῳ δί ου Τ.Μ.Ε. § 45). Ἀ να γι νώ σκε ται 
τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον. Με τά τό «Ἄ ξι όν ἐ στιν», ψάλ λο νται ὁ Μέ γας 
Κα νών τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Κρή της με τά στί χου· «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός, 
ἐ λέ η σόν με» καί ὁ Κα νών εἰς τήν Ὁ σί αν Μα ρί αν τήν Αἰ γυ πτί αν με τά τῶν 
συ νημ μέ νων αὐ τῷ τρι ῶν Τρο πα ρί ων (τοῦ Ἁγ. Ἀν δρέ ου Κρή της, Τρι α δι-
κόν καί Θε ο το κί ον). Με τά τήν Στ΄ ᾨ δήν ψάλ λε ται τό Κο ντά κι ον «Ψυ χή 
μου, ψυ χή μου» ἀρ γῶς. Εἶ τα αἱ Ζ΄, Η΄, καί Θ΄ ᾨ δαί. Ἐν τέ λει τῆς Θ΄ ᾨ δῆς 
ψάλ λε ται ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς· «Ἀ σπό ρου συλ λή ψε ως» ἀρ γῶς. Τό Τρι σά γι ον. 
Κο ντά κι ον «Ψυ χή μου, Ψυ χή μου» (χῦ μα). «Κύ ριε ἐ λέ η σον» (μ΄), «Ὁ ἐν 
πα ντί και ρῷ» «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν τι μι ω τέ ραν», 
«Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου». Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς» καί ἀ να γι-
νώ σκονται αἱ εὐ χαί τοῦ Ἀ ποδεί πνου· «Ἄ σπι λε, ἀ μό λυ ντε», «Κα ί δός ἡ μῖν 
Δέ σπο τα», «Ὑ πε ρέν δο ξε ἀ ει πάρ θε νε», «Ἡ ἐλ πίς μου ὁ Πα τήρ» καί «Τήν 
πᾶ σαν ἐλ πί δα μου», με τά τάς ὁ ποί ας ὁ Ἱ ε ρεύς ποι εῖ τήν Ἀ πό λυ σιν με τά 
τοῦ· «Εὐ ξώ με θα». Πρό τοῦ «Δι ’ εὐ χῶν», τό· «Πά ντων προ στα τεύ εις».

22. ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Βα σι λεί ου Ἱ ε ρο μάρτυ ρος, πρε-
σβυ τέ ρου τῆς Ἀ γκυ ρα νῶν Ἐκ κ λη σί ας. 

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. Τριῳδίου § 46, 47).

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: Ὅ λαι αἱ ἀ κο λου θί αι (Με σο νυ κτι κοῦ, Ὄρ θρου καί 
Ὡ ρῶν) τε λοῦ νται ὡς ἔ χει προ δι α τυ πω θῆ ἐν τῷ πα ρό ντι.
 Εἰς ὅ λας τάς Ὥ ρας με τά τό Τρι σά γι ον καί εἰς τούς Μα κα ρι σμούς 
με τά τό «Πά τερ ἡ μῶν…» ἀ να γι νώ σκε ται τό Κο ντά κι ον· «Ψυ χή μου, ψυ χή 
μου…».

 
Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον».
Ἑσπέρια: 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Αὐ τε ξου σί ως 

ἐ ξε δύ θην…» (δίς).
2. Τό ὁ μό η χον Μαρ τυ ρι κόν· «Μάρ τυ ρες Κυ -
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ρί ου…» (ἅ παξ).
3. Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς σει ρᾶς· 
«Ἡ λού με νος Κύ ρι ε, Σταυ ρῷ ... ».
4. Τά στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Μη ναί ου (23ῃ 
Μαρτ.)· «Ἡδονάς τάς τοῦ στόματος…» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Τό σταυ ρο θε ο το κί ον τοῦ Μη ναί ου· «Τόν 
ἀμνόν καί ποιμένα σε…».

  
 Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν…», τά ἀναγνώσματα καί ἡ 
λοιπή ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων.

Τῷ ἑσπέρας: Τελεῖται τό Μέγα Ἀπόδειπνον.
 
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Ὁ Ἀ κά θι στος Ὕ μνος). Νί κω νος ὁ σί ου καί τῶν σύν 
αὐτῷ 119 μαρτύρων μαθητῶν αὐτοῦ. 

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. Τριῳδίου § 49, 50).

Τῷ πρωΐ: Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν 
Ὡρῶν τελεῖται:

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον»
Ἑσπέρια(6): 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Ὡς ἐξ Ἱ ε ρου σα-

λήμ…» (δίς).
2. Τό Μαρ τυ ρι κόν· «Οἱ Μάρ τυ ρές σου Κύ-
ρι ε…» (ἅ παξ). 
3. Τά 3 προ σό μοι α τῆς Θε ο τό κου· «Βου λήν 
προ αι ώ νι ον…».

Δόξα, Καί νῦν: «Τό ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον…».
 Εἴ σο δος με τά θυ μι α τοῦ, «Φῶς ἱ λα ρόν…»,  τά Ἀ να γνώ σμα τα, τό 
«Κα τευ θυν θή τω» καί ἡ λοι πή Ἀ κο λου θί α τῶν Προ η γι α σμέ νων.

Τῷ ἑ σπέ ρας: Τε λεῖ ται ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου. Ἀ να γι-
νώ σκε ται τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον. Με τά τό «Ἄ ξι όν ἐ στιν», ψάλ λε ται τό 
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Τροπάρι ον· «Τό προ στα χθέν μυ στι κῶς» δίς ἀρ γόν καί ἅ παξ σύντο μον. 
Εἶ τα ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Α΄ Στά σις (Α – Ζ) τῶν Οἴ κων. Ἀ κο λού θως ψάλ λο-
νται αἱ Α΄καί Γ΄ ᾨ δαί τοῦ Κα νό νος τοῦ Ἀ κα θί στου· «Ἀ νοί ξω τό στό μα 
μου» εἰς 6 τρο πά ρι α ἑ κά στη ᾨ δή με τά στί χου «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε» εἰς 
τά 4 πρῶ τα καί Δό ξα, Καί νῦν εἰς τά 2 τε λευ ταῖ α καί αὖ θις ὁ Εἱρ μός. 
Ἀ κο λού θως τό· «Τῇ Ὑ περ μά χῳ» ἀρ γῶς καί ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Β΄ Στά σις 
(Η-Μ) τῶν Οἴ κων. Εἶ τα ψάλ λονται αἱ Δ΄, Ε΄ καί Στ΄ ᾨ δαί τοῦ Κα νό νος. 
Ἐν συ νε χεί ᾳ τό· «Τῇ ὑ περ μά χῳ» ἀρ γο σύ ντο μον δί χο ρον καί ἀ να γι νώ σκε-
ται ἡ Γ΄ Στά σις (Ν – Σ) τῶν Οἴ κων. Ἀ κο λού θως ψάλ λονται αἱ Ζ΄, Η΄ καί 
Θ΄ ᾨ δαί τοῦ Κα νό νος. (Κα τά τήν Θ΄ ᾨ δήν γί νε ται θυ μί α σις τοῦ να οῦ). 
Εἶ τα τό «Τῇ Ὑ περ μά χῳ» ἀρ γο σύ ντο μον δί χο ρον καὶ ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Δ΄ 
Στά σις (Τ - Ω καί Α) τῶν Οἴ κων. Τό Τρι σά γι ον. «Τῇ ὑ περ μά χῳ» (χῦ μα). 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄), Δό ξα, 
Καί νῦν «Τήν τι μι ω τέ ραν», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου», «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι 
ἡ μᾶς» καί ἀ να γι νώ σκο νται αἱ εὐ χαί «Ἄ σπι λε, ἀ μό λυ ντε...», «Καί δός 
ἡ μῖν...», «Ὑ πε ρέν δο ξε...», «Ἡ ἐλ πίς μου ὁ Πα τήρ...», «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα 
μου...». Ἐν συ νε χεί ᾳ ὁ Ἱ ε ρεύς ποι εῖ τήν Ἀ πό λυ σιν με τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα». 
Πρό τοῦ «Δι ’ εὐ χῶν» ψάλ λε ται τό «Τήν ὡ ραι ό τη τα».

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ (τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου). Προ εόρ τι α τοῦ Εὐ αγ γε λι-
σμοῦ τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Ἀρ τέ μο νος ἐ πι σκό που Σε λευ κεί ας τῆς 
Πισιδίας. 

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. 25ης Μαρτίου Περίπτ. ΙΕ΄ § 47, 48).

Τῷ Σαββάτῳ πρω ΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, τό Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον· «Τό 
προσταχθέν...» καί Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκιον: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Τό προσταχθέν...» 

(ἴδε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου ἐκ τοῦ 
Τριῳδίου). Δόξα τό αὐτό. Καί νῦν τό προ- 
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 εόρ τι ον Ἀ πο λυ τί κι ον· «Σή με ρον τῆς παγκο-
σμί ου χα ρᾶς...» (24ῃ Μαρτίου). 

Κάθι σμα:  «Ὁ μέγας Στρατηγός...» (δίς) (ζήτει τοῦτο ἐν 
τῷ Τριῳδίῳ μετά τήν γ΄ Στάσιν τῶν Οἴκων). 
Ἀμέσως:

Ὁ Ν΄ ψαλ μός: (χῦμα). 
Κανόνες: Τῆς Θεοτόκου· «Ἀνοίξω τό στόμα μου...», 

μετά τῶν Εἱρμῶν καί ὁ προ εόρ τι ος Κα νών 
(24ης Μαρτίου)· «Ὁ κό σμος πε ρι χα ρῶς εὐ-
φράν θη τι...» με τά στίχου «Δόξα σοι ὁ Θεός 
ἡμῶν δόξα σοι». 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Προ εόρ τι ον Κοντάκιον· «Ἐπελεύσει 
Πνεύματος τοῦ Παναγίου...», Δόξα, Καί νῦν 
τό Κά θι σμα· «Σή με ρον ἅ πα σα κτί σις...».

 Εἰς τήν στ΄ ᾨδήν, ὡς καί εἰς τήν ζ΄, η΄ καί θ΄, συμψάλλονται καί τά 
Τριῴδια τῶν Μαρτύρων.
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς:  Κο ντά κι ον (Τριῳδίου)· «Τῇ Ὑπερμάχῳ...» καί 

Οἶκος· «Ἄγγελος πρωτοστάτης...». Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
Τριῳδίου. 

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ἅπας γηγενής...». 
Ἐ ξα πο στει λά ρι ον:   «Τό ἀπ’ αἰῶνος σήμερον...» (Τριῳδίου) καί τό 

προ εόρ τι ον· «Ὡς δῶ ρα προ εόρ τι α...». 
Αἶνοι: Τά 3 στιχηρά προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 

«Κεκρυμμένον μυστήριον...» εἰς 4. 
Δό ξα, Καί νῦν:  Προεόρτιον τοῦ Μη ναί ου· «Γλῶσ σαν ἥν οὐκ 

ἔ γνω...». 
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό Προεόρτιον Ἀπολυτίκιον· 

«Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Τό προσταχθέν μυστικῶς...».
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Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-
στός...».

Ἀπολυτίκιον: «Τό προσταχθέν μυστικῶς...», «Σήμερον τῆς 
παγκοσμίου χαρᾶς…» καί τό τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Προεόρτιον· «Ἐπελεύσει Πνεύματος…».
                      Τρισάγιον

Ἀπόστολος: Τῆς Θεοτόκου: «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή…» 
(ὁ δεύτερος ἐν τῷ Τριῳδίῳ) (Ἑ βρ. θ΄ 1 – 7).

Εὐαγγέλιον: Τῆς Θεοτόκου: «Ἀναστᾶσα Μαριάμ…» 
(Ὄρθρος 8ης Σεπτ.) (Λουκ. α΄ 39 – 49, 56).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἅπας γηγενής…».
Κοινωνικόν: «Ποτήριον σωτηρίου».
           «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

25. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. (Μαρίας Ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας). Ο ΕΥ-
ΑΓ ΓΕ ΛΙ ΣΜΟΣ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΑ ΓΙ ΑΣ ΔΕ ΣΠΟΙ ΝΗΣ Η ΜΩΝ ΘΕ Ο ΤΟ ΚΟΥ 
ΚΑΙ Α ΕΙ ΠΑΡ ΘΕ ΝΟΥ ΜΑ ΡΙ ΑΣ. Ἐθνική Ἑορτή. Ἦχος α΄.

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί
 ὁ Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου,

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος

 Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

Σημ: Σήμερον, καταλιμπανομένης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, 
ψάλλονται μόνον ἡ Ἀναστάσιμος καί ἡ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἡ Ἀκολουθία 
τῆς Ὁσίας ἐν τοῖς Ἀποδείπνοις. (Βλ. Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Μαρτίου Περίπτ. ΙΕ΄ § 48).

( Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Μαρτίου Περίπτ. Θ΄ § 27, 28, 29).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς…». 
Κοντάκιον: «Ἐπελεύσει Πνεύματος…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Ἀναστάσιμα τοῦ α΄ ἤχου 4 καί τά τρί α Στι χη-

ρά Προ σό μοι α· «Βου λήν προ αιώ νι ον…» εἰς 6.
Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἀ πε στά λη ἐξ οὐ-

ρα νοῦ…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῆς ἑ ορ τῆς.
Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια».
  «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-

τος...», Δόξα τῆς ἑορτῆς· «Σή με ρον τῆς σω τη-
ρί ας ἡ μῶν τό κε φά λαι ον…», Καί νῦν αὖθις τό 
τῆς ἑορτῆς.

Ἀπόλυσις: «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς τούς ἀν θρώ πους καί δι ά τήν 
ἡ με τέ ραν σω τη ρί αν ἐκ Πνεύ μα τος Ἁ γί ου καί 
Μα ρί ας τῆς Παρ θέ νου σαρ κω θῆ ναι κα τα δε-
ξά με νος καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, Χρι στός ὁ 
ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς, Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Σή με ρον τῆς σω τη ρί ας…» καί ἡ Ἀπό λυ σις τῆς ἑ ορ τῆς.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Εἰς μέν τήν α΄ καί β΄ Στιχολογίαν 2 Ἀναστά-

σιμα καί ἀντί Θεοτοκίων τά τῆς ἑορτῆς. Εἰς 
τήν γ΄ Στιχολογίαν μόνα τά τῆς ἑορτῆς.

Αἴτησις ὑπό τοῦ Ἱερέως καί μετ’ αυτήν ἡ Ὑπακοή καί οἱ Ἀναβαθμοί 
τοῦ α΄ ἤχου.
Προκείμενον: «Εὐ αγ γε λί ζε σθε ἡ μέ ραν ἐξ ἡ μέ ρας τό σω τή ρι ον 
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τοῦ Θε οῦ ἡ μῶν».
Στίχος: «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ 

Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: (Ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης). Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἀ να-

στᾶ σα Μα ρι άμ…» (Λουκ. α΄ 39 - 49, 56).
 «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεσάμενοι...».
Ὁ  Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου…». Καί 

νῦν· Τό αὐ τό. «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός…» καί τό 
ἰ δι ό με λον «Εὐ αγ γε λί ζε ται ὁ Γα βρι ήλ…» (ζή-
τει εἰς τήν Λι τήν).

Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τῆς ἑορτῆς, ἄνευ στίχου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:  Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος καί 

τό Κά θι σμα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Λό γος τοῦ Θε-
οῦ…» (ἅ παξ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τῇ ὑ περ-
μά χῳ…», «Ἄγ γε λος πρω το στά της…» καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Καταβασίαι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου…», ὡς εὕ ρη νται ἐν τῷ 
Μη ναί ῳ (ᾠ δή α΄: «...ταύ της τήν συλ λη ψιν», ἡ 
δ΄: «Ὁ κα θή με νος ἐν δό ξῃ…» ἡ στ΄ «Ἐ βό η σε 
προ τυ πῶν…», ἡ η ́ «Ἄ κου ε κό ρη…»).

Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾠ δή τοῦ Κα νό νος με τά τοῦ Με γα λυ-
να ρί ου· «Εὐ αγ γε λί ζου γῆ χα ράν με γά λην…» 
πρό τῶν δύ ο τε λευ ταί ων τρο πα ρί ων «Δό ξα», 
«Καί νῦν». Κα τα βα σί α: «Εὐ αγ γε λί ζου… Ὡς 
ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ κι βω τῷ…».

Ἐξαποστειλάρια: Τό Θ΄ Ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων Δέ-
σποτα...» καί τά δύ ο τῆς ἑ ορ τῆς:  «Ἀγ γε λι κῶν 
δυ νά με ων…» καί «Χαῖ ρε κα τά ρας λύ τρω-
σις…».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα τοῦ α΄ ἤχου 4 καί τά 3 στι χη ρά 
Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Τῶν οὐ ρα νί ων ἁψί-
δων…» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: «Τό ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό· «Σή με ρον σω τη ρί α...».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἀντίφωνα:   Τῆς ἑορτῆς ὡς κατωτέρω:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ὁ Θεός τό κρῖμά σου τῷ Βασιλεῖ δός, 
καί τήν δικαιοσύνην σου τῷ Υἱῷ τοῦ 
Βασιλέως.
• Ἀναλαβέτω τά ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ, 
καί οἱ βουνοί δικαιοσύνην.       «Ταῖς πρεσβείαις
• Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας    τῆς Θεοτόκου...»
τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
• Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαβὶδ ἀλήθειαν, καί
οὐ μή ἀθετήσει αὐτήν.
• Δόξα, Καί νῦν. 

Ἀντίφωνον Β΄
• Καταβήσεται ὡς ὑετός ἐπί πόκον καί
ὡσεί σταγών ἡ στάζουσα ἐπί τήν γῆν.
• Ἡγίασε τό σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.            «Σῶσον ἡμᾶς ...
• Ὁ Θεός ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεός ἡμῶν,               ὁ δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς...»
καί οὐ παρασιωπήσεται.
• Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 
δικαιοσύνην καί πλῆθος εἰρήνης.

 Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Ἔσται τό ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον
εἰς τοὺς αἰῶνας.
• Εὐλογητός Κύριος ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ,    «Σήμερον
ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος.              τῆς σωτηρίας...».
• Εὐλογημένον τό ὄνομα αὐτοῦ εἰς τόν
αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
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Εἰσοδικόν: «Εὐ αγ γε λί ζε σθε ἡ μέ ραν ἐξ ἡ μέ ρας τό σω τή-
ρι ον τοῦ Θε οῦ ἡ μῶν. Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ 
ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ψάλ λο ντάς σοι, Ἀλ λη λού-
ϊα».

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-
τος...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τῆς σωτη-
ρίας…».

Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».
                      Τρισάγιον

Ἀπόστολος: Τῆς Ἑ ορ τῆς: «Ὁ ἁ γι ά ζων καί οἱ ἁ γι α ζό με-
νοι…» (Ἑ βρ. β΄ 11-18)

Εὐαγγέλιον: Τῆς Ἑ ορ τῆς: «Συ νέ λα βεν Ἐ λι σά βετ…» (Λουκ. 
α΄ 24 - 38)

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Εὐ αγ γε λί ζου γῆ χα ράν… Ὡς ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ 
κι βω τῷ…».

Κοινωνικόν: «Ἐ ξε λέ ξα το Κύ ρι ος τήν Σι ών, ᾑ ρε τή σα το αὐ-
τήν εἰς κα τοι κί αν ἑ αυ τῷ».

           «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Με τά τήν Ἀ πό λυ σιν ψάλ λε ται Πα νη γυ ρι κή Δο ξο λο γί α ἐ πί τῇ Ἐ θνι κῇ 
Ἑ ορ τῇ τῆς 25ης Μαρ τί ου κα τά τήν κα τω τέ ρω τυ πι κήν δι ά τα ξιν:

Ὁ Διάκονος:  «Εὐλόγησον Δέσποτα».
Ὁ Ἀρχιερεύς
ἤ ὁ Ἱερεύς: «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός ἡ μῶν πά ντο τε».
Ὁ Α΄ Χορός: «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον».
Ὁ Β΄ Χορός: «Τῇ Ὑ περ μά χῳ στρα τη γῷ τά νι κη τή ρι α».
Οἱ Χοροί: Τήν Δοξολογίαν.
Ὁ Διάκονος: «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΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθο-

δόξων χριστιανῶν».
Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
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Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα τρός καί Ἀρ χι ε πι-
σκό που ἡ μῶν (δεῖ νος) καί πά σης τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἡ μῶν Ἀ δελ φό τη τος».

Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ πά σης ἀρ χῆς καί ἐ ξου-

σί ας ἐν τῷ Ἔ θνει ἡ μῶν καί ὑ πέρ ἐ νι σχύ σε ως 
τοῦ ἔρ γου αὐ τῶν».

Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ κα τά ξη ράν, θά-

λασ σαν καί ἀ έ ρα ἐ θνι κοῦ ἡ μῶν Στρα τοῦ καί 
σύμπα ντος τοῦ εὐ λο γη μέ νου Ἑλ λη νι κοῦ ἡ μῶν 
Γέ νους».

Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ μα κα ρί ας μνή μης καί 

αἰω νί ου ἀ να παύ σε ως τῶν ψυ χῶν τῶν ὑ πέρ 
πί στε ως καί πα τρί δος κα τά τούς ἐ θνι κούς 
ἡμῶν ἀ γῶ νας ἐν δό ξως ἀ γω νι σα μέ νων καί πε-
σόντων πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡ μῶν».

Ὁ Β΄ Χορός: «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».
Ὁ Διάκονος: «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 Ἀρχιερεύς: «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...».
Ὁ Διάκονος: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον».
Ὁ Ἀρχιερεύς
ἤ ὁ  Ἱερεύς: Τήν εὐχήν.

ΕΥΧΗ 25ης Μαρτίου
 Κύ ρι ε ὁ Θε ός τῶν Πα τέ ρων ἡ μῶν ὁ Βα σι λεύς τῶν βα σι λευ όντων 
καί Κύ ρι ος τῶν κυ ρι ευ ό ντων, ὁ τήν σήν εὔ νοι αν καί προ στα σί αν ἀ δι ά-
λει πτον πρός τό εὐ σε βές ἔ θνος ἡ μῶν, ὡς πρός ἄλ λον πε ρι ού σι ον Ἰσ ρα ήλ, 
κα θ’ ὅ λην αὐ τοῦ τήν μα κραί ω να ἱ στο ρί αν ἐν δει ξά με νος καί δι ’ αὐ τοῦ με-
γά λα καί θαυ μα στά ἐν ὅ λῳ τῷ κό σμῳ ποι ή σας, πρός δό ξαν μέν τοῦ ἁ γί ου 
Ὀ νό μα τός Σου, εὐ ερ γε σί αν δέ τῆς ὅ λης ἀν θρω πό τη τος. Εὐ χα ρι στοῦ μέν 
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Σοι, ὅ τι εὐ με νῶς ἐ πι βλέ ψας ἐ πί τό δοῦ λον ἡ μῶν Ἔ θνος συ να ντε λά βου 
αὐ τοῦ, ηὐ λό γη σας τόν ἱ ε ρόν αὐ τοῦ ἀ γῶ να, ἐ δι καί ω σας αὐ τοῦ τάς θυ σί ας 
καί τό ἐκ χυ θέν αἷ μα, καί ἐ βρά βευ σας αὐ τῷ τήν ἐ λευ θε ρί αν καί τήν λύ-
τρω σιν. Καί νῦν ἐ πά κου σον, ἡ μῶν δε ο μέ νων τῆς Σῆς ἀ γα θό τη τος. Σκέ πε 
καί φρού ρει ἀ εί τό εὐ λο γη μέ νον Ἔ θνος ἡ μῶν· δώ ρη σαι αὐ τῷ εἰ ρή νην καί 
ἀ σφά λει αν, κρά τος καί δύ να μιν· ἀ νε πι βού λευ τον αὐ τό δι α τή ρει καί στή-
ρι ζε ἐν τῇ εὐ σεβεί ᾳ καί τῇ ἀ ρε τῇ.
 Ἱ λέ ῳ ὄμ μα τι ἔ πι δε, Δέ σπο τα φι λάν θρω πε, καί ἐ πί τήν κά κω σιν τῆς 
μαρ τυ ρι κῆς Πα τρί δος ἡ μῶν Κύ πρου. Μνή σθη τι πα ντός τοῦ δο κι μα ζο μέ-
νου λα οῦ Σου, τῶν ἐν αἰ χμα λω σί ᾳ καί ὁ μη ρεί ᾳ ὄ ντων ἀ δελ φῶν ἡμῶν, τῶν 
ἐν δι ω γμοῖς καί κιν δύ νοις, τῶν ἐν ἀ νά γκαις καί θλί ψε σι καί πά ντων τῶν 
δε ο μέ νων τῆς πα ρά Σοῦ βο η θεί ας. Ἀ πο δί ω ξον πά ντα ἐχθρόν καί πο λέ μι ον 
ἀ πό τῆς  γῆς τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν, δός λύ τρω σιν τῷ λα ῷ Σου ἐκ τῆς τυ ραν-
νί ας τοῦ ἀλ λο θρή σκου, ἐ λευ θε ρί αν καί εἰ ρή νην πᾶ σιν ἡ μῖν χά ρι σαι.
 Ὅ τι Σύ εἶ ὁ δο τήρ τῆς εἰ ρή νης, ὁ δυ να τός ἐν ἐ λέ ει καί ἀ γα θός ἐν 
ἰ σχύϊ εἰς τό βο η θεῖν καί πα ρα κα λεῖν καί σῴ ζειν πά ντας τούς ἐλ πί ζοντας 
ἐ πί Σέ καί Σοί τήν δό ξαν καί εὐ χα ρι στί αν καί προ σκύ νη σιν ἀνα πέ μπο μεν 
τῷ Πα τρί καί τῷ Υἱ ῷ καί τῷ Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι νῦν καί ἀ εί καί εἰς τούς αἰ-
ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.

Ὁ ἐντεταλμένος: Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας.
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν Ἀπόλυσιν.
Ὁ Χορός: Τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
Ὁ Χορός: «Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα…».
Ὁ Ἱερεύς: «Δι’ εὐχῶν τοῦ ἁγίου Δεσπότου ἡμῶν…».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: Ἡ Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς.

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. 25ης Μαρτίου Περίπτ. Γ΄ § 18).

Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», «Σήμερον τῆς 
σωτηρίας…».

Κοντάκιον: «Τῇ Ὑπερμάχῳ…».
Ἀπόλυσις:  (μι κρά)·«Ὁ δι ‘ ἡ μᾶς τούς ἀν θρώ πους… καί 

ἀναστάς...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Βου-

λήν προ αι ώ νι ον…» καί τά 3 Στι χη ρά Προ σό-
μοι α τοῦ Ἀρ χαγ γέ λου: «Γα βρι ήλ ὁ μέ γι στος ὁ 
νοῦς…» (26ῃ Μαρτ.).

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας.
Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχη ρά ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς με τά τῶν 

στί χων αὐ τῶν (ὅ ρα εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν τῆς 
Ἑ ορ τῆς).

Δόξα, Καί νῦν: «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια…» (Εἰς τόν Ἑσπε- 
ρινόν τῆς Ἑορτῆς).

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: «Σήμερον τῆς σωτηρίας...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὁ δι ‘ ἡ μᾶς τούς ἀν θρώ πους…».

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ σύ να ξις τοῦ Ἀρ χαγ γέ λου Γα βρι ήλ, Στε φά νου ὁ μο λο-
γη τοῦ. 

27. ΤΡΙΤΗ. Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου, Ἡρωδίωνος ἀποστόλου.

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. Τριῳδίου § 58).

Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν 
τελοῦνται ὡς προδιετυπώθησαν ἐν τῷ παρόντι. Μετά ταῦτα ἀκολουθεῖ: 

Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.

Προοιμιακός. Τά «Πρός Κύριον».
Ἑσπέρια: (στίχοι 10) 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Πλού σι ος ἐν πά-

θε σιν ...» (δίς).
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2. Τό Μαρ τυ ρι κόν· «Ἀ κο ρέ στῳ δι α θέ σει ψυ-
χῆς ...» (ἅ παξ).
3. Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς σει ρᾶς τοῦ 
Τρι ῳ δί ου· «Πέ ραν τοῦ Ἰ ορ δά νου...».
4. Τρία στι χη ρά Προ σό μοι α ἐκ τοῦ Μη ναί ου 
(29ῃ Μαρτ.) «Ἐνστάσει γενναίᾳ Ἱεράρχα...» 
εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Θε ο το κί ον τοῦ Μηναίου· «Ἁμαρτωλῶν τάς 
δεήσεις προσδεχομένη...». 

Εἴσοδος μετά θυμιατοῦ, «Φῶς ἱλαρόν...», τά Ἀναγνώσματα καί ἡ λοιπή 
ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων.

29. ΠΕΜΠΤΗ. Μάρ κου ἐ πι σκό που Ἀρε θου σί ων, Κυ ρίλ λου δι α κό νου 
καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων. Ἰωνᾶ, Βαραχησίου και τῶν σύν αὐτοῖς 
μαρτύρων. 

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρό τῶν Βαΐων. Ἰ ωάν νου Ὁ σί ου τοῦ συγ γ ρα φέ ως 
τῆς Κλί μα κος. Ἰωήλ Προφήτου. 

(Τ.Μ.Ε. Τυ π. Τριῳδίου § 59, 60).

Τῷ πρωΐ: Μετά τάς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῶν 
Ὡρῶν τελεῖται,

Ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς ἀκολουθίας τῶν Προηγιασμένων.

Προοιμιακός καί τά «Πρός Κύριον...»

Ἑσπέρια: (στίχοι 10) 1. Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἡ μέ ρας· «Τήν ψυ χω φε λῆ 
πλη ρώ σα ντες Τεσ σα ρα κο στήν...» (δίς).
2. Τό ὁ μό η χον μαρ τυ ρι κόν· «Μάρ τυ ρες Κυ ρί-
ου, ἱ κε τεύ σα τε...» (ἅπαξ).
3. Τά 5 Ἰ δι ό με λα τοῦ Λα ζά ρου· «Κύ ρι ε, Λα-
ζά ρου θέ λων τά φον ἰ δεῖν...» εἰς 7.

Δόξα: Τό Ἰ δι ό με λον· «Ἐ πι στάς τῷ μνή μα τι Λα ζά-
ρου...».
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Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Τήν ψυ χω φε λῆ πλη ρώ-
σα ντες...».

 Εἴ σο δος με τά θυ μι α τοῦ, «Φῶς ἱ λα ρόν...», τά Ἀ να γνώ σμα τα, «Κα-
τευ θυν θή τω...» καί ἡ λοι πή ἀ κο λου θί α τῶν Προ η γι α σμέ νων.

Ση μεί ω σις. Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τοῦ Σαβ βά του τῆς Ἀ πο δό σε ως τῆς ἑ ορ τῆς 
τοῦ Θω μᾶ, σχο λά ζει ἡ Πα ρα κλη τι κή.

Τῷ ἑ σπέ ρας: Ἀ να γι νώ σκε ται τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον. Με τά τό «Ἄ ξι όν 
ἐ στιν...» ψάλ λε ται ὁ Κα νών τοῦ Λα ζά ρου «Νε κρόν τε τρα ήμε ρον ἐ ξα να-
στή σας...» με τά τῶν Εἱρ μῶν αὐ τοῦ καί τοῦ στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός 
ἡμῶν, δό ξα σοι». Εἰς τό τέ λος τοῦ Κα νό νος ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός 
τῆς Θ΄ ᾨ δῆς «Ἐ ποί η σε κρά τος ἐν βρα χί ο νι αὐ τοῦ...». Τρι σά γι ον. Κοντά κι-
ον· «Ἡ πά ντων χα ρά...» (ζή τει με τά τήν Στ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος τοῦ Ὄρ-
θρου τῆς αὔ ρι ον). «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ...». «Ὁ Θε ός 
οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς...», τά «Ἄ σπι λε ἀ μό λυ ντε...» «Καί δός ἡ μῖν Δέ σπο τα...» 
κλπ. Με τά τό «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου...» Ἀ πό λυ σις (Ὁ Ἀναστάς...») με-
τά τοῦ «Εὐ ξώ με θα...». Πρό τοῦ «Δι ’ εὐ χῶν...» τό· «Πά ντων προ στα τεύ εις 
ἀ γα θή...».

31. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρό τῶν Βαΐων. Ἡ Ἀ νά στα σις τοῦ Ἁ γί ου καί Δι-
καί ου φί λου τοῦ Χρι στοῦ Λα ζά ρου. Ὑ πα τί ου Ἱ ε ρο μά ρυ ρος Ἐ πι σκό που 
Γαγ γ ρῶν. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 61, 62)

Ση μεί ω σις. Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς Κυ ρι α κῆς τοῦ Θω μᾶ δέν τε λοῦ νται 
μνημό συ να με τά κολ λύ βων. Εἰς ἐ κτά κτους πε ρι πτώ σεις, ὅταν δηλαδή πρόκειται γιά 
3ήμερα, 9ήμερα καί 40ήμερα μνημόσυνα, μνη μο νεύ ο νται τά ὀ νό μα τα τῶν τεθνεώτων 
εἰς τό τέ λος τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας, ψαλ λο μέ νων μό νον τῶν τεσ σά ρων τρο πα ρί ων 
«Με τά πνευ μά των δι καί ων...», ἄ νευ πα ρα θέ σε ως κολ λύ βων.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, τό Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον· «Τήν κοι νήν 
ἀ νά στα σιν...». Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκιον: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...» (τρίς).
Κάθισμα: «Κα τοι κτεί ρας τῆς Μάρ θας καί Μα ρί ας...» 

(δίς).
Εὐλογητάρια: Τά ἀναστάσιμα.

Μικρά συναπτή καί ἡ ἐκφώνησις· «Ὅτι ηὐλόγηταί σου...» 
Ἀμέσως:

Κάθισμα: «Ἡ πηγή τῆς σοφίας...» (δίς)
 «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ θε α σά με νοι...» καί ὁ Ν΄ ψαλ μός (χῦ μα).
Κανόνες: Τοῦ Τρι ῳ δί ου με τά στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός 

ἡ μῶν, δό ξα σοι».
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά δύ ο κα θί σμα τα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Συμπα-

ρέ στη σαν Χρι στῷ...» καί «Προ γι νώ σκων τά 
πάντα ὡς ποι η τής...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τρι ῳ δί ου. Τό Συ να-
ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι-
ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ὑ γράν δι ο δεύ σας ὡ σεί ξη ράν...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων τοῦ Τρι-

ῳ δί ου με τά τοῦ στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός 
ἡ μῶν, δό ξα σοι». Εἰς τό τέ λος ἡ Κα τα βα σί α 
«Κυ ρί ως Θε ο τό κον...».

Ἐξαποστειλάρια: «Ἅ γι ος Κύ ρι ος ὁ Θε ός ἡ μῶν» (δίς), ἄ νευ τοῦ 
«Ὑ ψοῦ τε...» καί τά δύ ο τοῦ Τρι ῳ δί ου «Λό γῳ 
σου Λό γε τοῦ Θε οῦ...» (δίς) καί «Δι ά Λα ζά-
ρου σε Χρι στός...» (ἅ παξ).

Αἶνοι: Τά 8 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἀ νά στα σις καί 
ζω ή...».

Δόξα: «Μέγα καί παράδοξον θαῦμα...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἰς τό β΄ Ἀντίφωνον: « ... ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...».
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκιον: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...».
Κοντάκιον: «Ἡ πάντων χαρά...».
Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν ἐ βα πτί σθη τε...».
Ἀπόστολος: Σαβ βά του τοῦ Λα ζά ρου: «Βα σι λεί αν ἀ σά λευ-

τον πα ρα λαμ βά νοντες...» (Ἑ βρ. ιβ΄ 28, ιγ΄ 1 – 
8).

Εὐαγγέλιον: Σαβ βά του τοῦ Λα ζά ρου: «Ἦν τις ἀ σθε νῶν 
Λά ζα ρος...» (Ἰ ωάν. ι α΄, 1 – 45).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Τήν ἁ γνήν ἐν δό ξως τι μή σω μεν...» (Εἱρ μός 
τῆς Θ΄ ᾨ δῆς τοῦ α΄ Κα νό νος τοῦ Τρι ῳ δί ου).

Κοινωνικόν: «Ἐκ στό μα τος νη πί ων καί θη λα ζό ντων κα-
τηρ τί σω αἶ νον».

Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς ...»: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...»
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ση μεί ω σις: Ἀ πό σή με ρον μέ χρι καί τῆς Κυ ρι α κῆς τῆς Πε ντη κο στῆς πα ρα-
λεί πε ται ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ τό «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Τοῦ το ἐ πα να λαμ βά νε-
ται ἀ πό τῆς Δευ τέ ρας τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.



ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Ἡ λα μπρά καί ἔν δο ξος πα νή γυ ρις τῆς εἰς 
Ἱ ε ρου σα λήμ εἰ σό δου τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Μαρίας τῆς 
Αἰγυπτίας, ὁσίας. Μακαρίου ὁσίου (Ἐθνική Ἑορτή). 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 63, 64, 65).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...».
Κοντάκιον: «Ἡ πάντων χαρά...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Τά 5 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον 

ἡ χά ρις...» εἰς 6.
Δόξα, Καί νῦν: Τό α΄ Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον ἡ χά ρις...»
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-
γνώσμα τα.

Ἀπόστιχα: Τά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Χαῖ ρε καί εὐ φραί-
νου...» με τά τῶν πρό αὐ τῶν στί χων.

Δόξα, Καί νῦν: «Σή με ρον ἡ χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος...».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 

 



150 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1

Ἀπολυτίκια: «Τήν κοι νήν ἀ νά στα σιν...», Δό ξα· τό αὐ τό, 
Καί νῦν· «Συ ντα φέντες σοι δι ά τοῦ βα πτί-
σμα τος...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐ πί πώ λου ὄ νου κα θε σθῆ ναι κα τα δε ξά με-
νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ ἀ λη θι-
νός...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, τά Ἰ δι ό με λα τῆς Λι τῆς τῆς ἑ ορ τῆς· «Τό πα νά-
γι ον Πνεῦ μα...» ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ. Τρι σά γι ον καί ἀ πο λυ τί κι ον: «Συντα-
φέ ντες σοι...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...» ὡς εἰς τόν Ἑ σπε ρι-

νόν.
Καθίσματα: Τά ἐν τῷ Τριῳδίῳ κατά σειράν καί τό μετά 

τόν Πολυέλεον· «Ὁ ἐπί θρόνου Χερουβείμ...» 
(δίς).

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Ἐκ στό μα τος νη πί ων καί θη λα ζό ντων κα-

τηρ τί σω αἶ νον». 
Στί χος:  «Κύ ρι ε, ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν, ὡς θαυ μα στόν τό 

ὄ νο μά Σου ἐν πά σῃ τῇ γῇ».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: (Ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης) Τῆς ἡ μέ ρας: «Ὅ τε 

ἤγ γι σεν ὁ Ἰ η σοῦς εἰς Ἱ ε ρο σό λυ μα...» (Ματ θ. 
κα΄ 5 – 11  καί 15 – 17). «Ἀ νά στα σιν Χρι-
στοῦ...» οὐ λέ γο μεν.

Ὁ Ν΄Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Σή με ρον ὁ Χρι στός εἰ σέρ χε-
ται ἐν πό λει τῇ ἁ γί ᾳ...», Καὶ νῦν· τό αὐ τό. Εἰς 
τόν στί χον «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός...» τό Ἰ δι ό με-
λον «Σή με ρον ἡ χά ρις...».

Κανών: Ὁ τοῦ Τριῳδίου, ἄνευ στίχων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή: «Με τά κλά δων ὑ μνή σα ντες πρό-

τε ρον...».
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Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς. Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Τρι ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ὤφθησαν αἱ πηγαί...»
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό νος τῆς ἑ ορ τῆς καί ἡ Κα-

τα βα σί α «Θε ός, Κύ ρι ος, καί ἐ πέ φα νεν ἡ μῖν...».
Ἐξαποστειλάριον: «Ἅ γι ος Κύ ρι ος ὁ Θε ός ἡ μῶν» (τρίς), μό νον. 

Ἀ μέ σως με τά ἀ να γι νώ σκε ται ἡ εὐ χή τῶν 
Βαΐων ἀ πό τῆς Ὡ ραί ας Πύ λης (ἤ ἀ πό τοῦ 
Θρό νου, ἐ άν χο ρο στα τῇ Ἀρ χι ε ρεύς, ὅ στις πε-
ρι βάλ λε ται πρός τοῦ το Ἐ πι τρα χή λι ον καί 
Ὠμο φό ρι ον). Εἰς Κύπρον ἡ Εὐχή τῶν Βαΐων 
ἀναγινώσκεται καί εἰς τό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας, μετά τήν Λιτανείαν, λόγῳ τοῦ 
ὅτι πολλοί τῶν πιστῶν ἔρχονται εἰς τόν ναόν 
φέροντες τούς κλάδους ἐλαίας αὐτῶν, μετά 
τό σημεῖον τοῦτο.

Αἶνοι: Τά 4 Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς «Ὁ πλεῖ στος ὄ χλος 
Κύ ρι ε...».

Δόξα, Καί νῦν: «Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα...».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Συνταφέντες σοι...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς, ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ἠγάπησα ὅτι εἰσακούσεται Κύριος 
τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
• Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι
ᾅδου εὕροσάν με.        
• Θλῖψιν καί ὀδύνην εὗρον, καί τό ὄνομα    
Κυρίου ἐπεκαλεσάμην.
• Εὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου ἐν χώρᾳ
ζώντων.

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
• Ἐπίστευσα, διό ἐλάλησα· ἐγώ δέ
ἐταπεινώθην σφόδρα.
• Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περί            «Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ
πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;    Θεοῦ, ὁ ἐπί πώλου
• Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καί τό           ὄνου καθεσθείς,
ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.    ψάλλοντάς σοι·
• Τάς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω        Ἀλληλούϊα»
ἐναντίον παντός τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

 Δόξα, Καί νῦν. «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.
• Εἰπάτω δή οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός,        
ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.          
• Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἀαρών, ὅτι ἀγαθός           «Τήν κοινήν 
ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.            ἀνάστασιν...».      
• Εἰπάτωσαν δή πάντες οἱ φοβούμενοι 
τόν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα
τό ἔλεος αὐτοῦ.

Εἰσοδικόν:  «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 
ἡμᾶς Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐ πί πώ λου ὄ νου κα θε σθείς, 
ψάλ λο ντάς σοι· Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκια: «Τήν κοι νήν ἀ νά στα σιν...», «Συνταφέντες 
σοι...».

Κοντάκιον: «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυ ρι α κῆς τῶν Βαΐ ων: «Χαί ρε τε ἐν Κυ ρί ῳ 

πάντο τε...» (Φι λιπ. δ΄, 4 – 9).
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Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς τῶν Βαΐ ων: «Πρό ἕξ ἡ με ρῶν τοῦ 
Πά σχα...» (Ἰ ωάν. ιβ΄, 1 – 18).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: Ὁ Εἱρ μός τῆς Θ΄ Ὠ δῆς «Θε ός Κύ ρι ος καί ἐ πέ-
φα νεν ἡ μῖν...».

Κοινωνικόν: «Εὐ λο γη μέ νος ὁ ἐρ χό με νος ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί-
ου. Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»: «Τήν κοινήν ἀνάστασιν...».

 Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν, κρου ο μέ νων τῶν κω δώ νων, προ-
πο ρευ ο μέ νων τῶν φα νῶν καί τῶν ἑ ξα πτε ρύ γων καί ψαλ λο μέ νων τῶν Στι-
χη ρῶν τῶν Αἴ νων «Ὁ πλεῖ στος ὄ χλος Κύ ριε...», γί νε ται λι τα νεί α πε ρί 
τόν να όν, τῶν Ἱ ε ρέ ων κρα τούντων τό Ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον καί τήν Εἰ κό να 
τῆς Βαϊ φό ρου καί τῶν πιστῶν ἀ κο λου θού ντων καί φερόντων κλά δους 
φοινίκων καί ἐ λαί ας. Συ μπλη ρω θεί σης τῆς λι τα νεί ας, πρὸ τῆς δυ τι κῆς 
εἰ σό δου καί βλέ πων πρός δυ σμάς, ὁ ἱ ε ρεύς ἀ να γι νώ σκει τό Εὐ αγ γέ λι ον 
τοῦ Ὄρ θρου (Ματ θ. κα΄ 1 – 11 καί 15 – 17). Ἀ κο λού θως ἀ να γι νώ σκει τήν 
εὐ χήν τῶν Βαΐ ων καί ψάλ λε ται τό ἀ πο λυ τί κι ον «Τήν κοι νήν ἀ νά στα σιν...». 
Εἰ σερ χο μέ νων τῶν πι στῶν εἰς τόν να όν ψάλ λε ται τό «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί-
ου...» καί γί νε ται ἡ ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

 Σή με ρον ψάλ λε ται πα νη γυ ρι κή Δο ξο λο γί α ἐ πί τῇ ἐ πε τεί ῳ τῆς 
ἐ νάρ ξε ως τοῦ Ἀ πε λευ θε ρω τι κοῦ Ἀ γῶ νος τοῦ 1955, κα τά τήν ἀ κό λου θον 
τυ πι κήν δι ά τα ξιν:

Τυπική διάταξις Δοξολογίας ἐπί τῇ 1ῃ Ἀπριλίου 1955.

Ὁ Διάκονος:   «Εὐλόγησον, Δέσποτα».
Ὁ Ἀρχιερεύς:   «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν...».
Ὁ Α΄ Χορός:   «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου…».
Ὁ Β΄ Χορός:   «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ…».
Οἱ Χοροί:   Τήν Δοξολογίαν.
Ὁ Διάκονος: «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΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς). 
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ σε βῶν καί ὀρ θο-
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δό ξων χρι στι α νῶν».
Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα τρός καί Ἀρ χι ε πι-

σκό που ἡ μῶν (δεῖ νος) καί πά σης τῆς ἐν Χρι-
στῷ ἡ μῶν ἀ δελ φό τη τος».

Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ πά σης Ἀρ χῆς καί Ἐ ξου-

σί ας ἐν τῇ Νή σῳ ἡ μῶν καί ὑ πέρ ἐ νι σχύ σε ως 
τοῦ ἔρ γου αὐ τῶν».

Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ κα τά ξη ράν, θά-

λασ σαν καί ἀ έ ρα ἐ θνι κοῦ ἡ μῶν Στρα τοῦ καί 
σύμπα ντος τοῦ εὐ λο γη μέ νου Ἑλ λη νι κοῦ ἡ μῶν 
Γέ νους».

Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ μα κα ρί ας μνή μης καί 

αἰω νί ου ἀ να παύ σε ως τῶν ψυ χῶν τῶν κα τά 
τόν ἀ πε λευ θε ρω τι κόν ἀ γῶ να τοῦ 1955 - 59 
ἀγω νι σα μέ νων καί πε σό ντων πα τέ ρων καί 
ἀδελ φῶν ἡ μῶν».

Ὁ Β΄ Χορός: «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».
Ὁ Διάκονος: «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 Ἀρχιερεύς: «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...».
Ὁ Διάκονος: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον».
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν εὐχήν,

ΕΥΧΗ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 Δέ σπο τα Κύ ρι ε, ὁ Θε ός τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν, ὁ πα ντο κρά τωρ καί 
πα ντο δύ να μος, ὁ μό νῳ τῷ βού λε σθαι ποι ῶν πάντα καί με τα σκευ ά ζων, ὁ 
τῇ ἀρ ρή τῳ καί ἀ κα τα λή πτῳ σο φί ᾳ Σου κα θαι ρῶν δυ νά στας καί ἀ νυ ψῶν 
πέ νη τας, τα πει νῶν ἰ σχυ ρούς καί ἀ νορ θῶν κα τεῤ ῥα γμέ νους, κλῖ νον πρός 
ἡ μᾶς τό οὖς Σου καί πρόσ δε ξαι τάς ἐ ντεύ ξεις ἡ μῶν.
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 Ἐν τῷ ἱ ε ρῷ τού τῳ να ῷ, ἔν θα οἱ Πα τέ ρες ἡ μῶν καί ἡ μεῖς, ἐν δου-
λεί ᾳ δι α τε λοῦ ντες, πλε ο νά κις ἐ πι κε κλή με θα τό ἄ με τρόν Σου ἔ λε ος καί 
τήν κρα ται άν προ στα σί αν Σου, ἐν τοῖς ὑ πέρ ἐ λευ θε ρί ας ἀ γῶ σιν ἡ μῶν, 
συ νήλ θο μεν σή με ρον καί αὖ θις ἵ να εὐ χα ρι στηρί ους, ἀ να πέμ ψω μέν Σοι 
δε ή σεις.
 Εὐ χα ρι στοῦ μέν Σοι, Δέ σπο τα φι λάν θρω πε, ὅ τι τόν λα όν Σου τοῦ-
τον ἀ πήλ λα ξας τοῦ ἀ ποι κι α κοῦ ζυ γοῦ, εὐ λο γή σας τόν ὑ πέρ ἐ λευ θε ρί ας 
ἱ ε ρόν αὐ τοῦ ἀ γῶ να. Ἀλ λά καί νῦν, τῆς πα ρά Σοῦ βο η θεί ας δε ό με θα, ὅ τι 
ὑ πό δο κι μα σί αν νέ αν ὁ λα ός Σου πε ρι ῆλ θεν. Ὅ λῃ καρ δί ᾳ ἱ κε τεύ ο μέν Σου 
τήν ἀ γα θό τη τα. Ἱ λέ ῳ ὄμ μα τι ἔ πι δε καί ἐ πί τήν ση με ρι νήν κά κω σιν τῆς 
μαρ τυ ρι κῆς ἡ μῶν Πα τρί δος. Μνή σθη τι τῶν ἐν αἰ χμα λω σί ᾳ καί ὁ μη ρεί ᾳ 
ὄ ντων ἀ δελ φῶν ἡ μῶν, τῶν ἐν δι ω γμοῖς καί κιν δύ νοις, τῶν ἐν ἀ νά γκαις 
καί θλί ψε σι καί πα ντός τοῦ δο κι μα ζο μέ νου λα οῦ Σου. Ἀ πο δί ω ξον πά ντα 
ἐ χθρόν καί πο λέ μι ον ἀ πό τῆς γῆς τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν, δός λύ τρω σιν τῷ 
λα ῷ Σου, ἐκ τῆς τυ ραν νί ας τοῦ ἀλ λο θρή σκου· ἐ λευ θε ρί αν καί εἰ ρή νην πᾶ-
σιν ἡ μῖν χά ρι σαι.
 Ὅ τι Σύ εἶ ὁ δο τήρ τῆς εἰ ρή νης καί Σοί τήν δό ξαν καί εὐ χα ρι στί αν 
καί προ σκύ νη σιν ἀ να πέ μπο μεν τῷ Πα τρί καί τῷ Υἱ ῷ καί τῷ Ἁ γί ῳ Πνεύ-
μα τι, νῦν καί ἀ εί καί εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων, Ἀ μήν.

Ὁ ἐντεταλμένος: Τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας.
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν Ἀπόλυσιν.
Ὁ Χορός: Τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
Ὁ Χορός: «Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα…».
Ὁ Ἱερεύς: «Δι ’ εὐ χῶν τοῦ Ἁ γί ου Δε σπό του...».

Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἑσπέρας: Ἀποδίδεται ἡ ἑορτή τῶν Βαΐων.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 66).

Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Τήν κοι νήν ἀ νά στα σιν...» Δό ξα· «Συντα-
φέντες σοι...».

Κοντάκιον: «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προοιμιακός

Ἑσπέρια: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Χαῖ ρε 
καί εὐ φραί νου πό λις Σι ών...» εἰς 6.

Δόξα: Τό α΄ Ἰδιόμελον· «Χαῖρε καί εὐφραίνου...».
Καί νῦν: Τό γ΄ Ἰ δι ό με λον· «Ὁ τοῖς Χε ρου βείμ ἐ πο χού-

με νος...»
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας· «Ἰδού δή εὐλογεῖτε τόν Κύριον...».
Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐκ βαΐων καί 

κλάδων...» μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων.
Δόξα: Τό α΄ Ἰδιόμελον· «Ἐκ βαΐων καί κλάδων...».
Καί νῦν: Τό β΄ Ἰδιόμελον· «Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...» καί εὐ θύς ὁ Κα νών τοῦ Ἀ πο δεί πνου· «Ἰ ω σήφ 
τήν σω φρο σύ νην...» με τά τοῦ στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ Θε ός ἡ μῶν, δό ξα σοι». 
Εἰς τό τέ λος ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός τῆς Θ΄ ᾨ δῆς· «Ἀλ λό τρι ον τῶν 
μη τέ ρων ἡ παρ θε νί α...». Τρι σά γι ον, τά ἀ πο λυ τί κι α· «Θε ο τό κε Παρ θέ νε...», 
«Βα πτι στά τοῦ Χρι στοῦ...», Δό ξα· «Ἱ κε τεύ σα τε ὑ πέρ ἡ μῶν...», Καί νῦν· 
«Ὑ πό τήν σήν...» Τό· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (μ΄) Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ-
ραν...» «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου...» «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός...». Τάς εὐ χάς «Ἐ που-
ρά νι ε βα σι λεῦ...» καί «Κύ ρι ε καί Δέ σπο τα...» καί ἡ Ἀ πό λυ σις:
Ἀπόλυσις: «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπί τό ἑκούσιον πάθος 

διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστός ὁ ἀληθινός 
Θεός...».

Πρό τοῦ «Δι ’ εὐ χῶν...» : Τό σταυ ρο θε ο το κί ον «Σφα γήν σου τήν ἄ δι κον  
                                     Χρι στέ...».

2. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Μνείαν ποιούμεθα Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς 
ὑπό τοῦ Κυρίου, διά τήν ἀκαρπίαν αὐτῆς καταρασθείσης καί ξηρανθείσης 
συκῆς. Τί του Ὁ σί ου τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ, Θε ο δώ ρας τῆς παρ θε νο μάρ τυ ρος. 

Ἄρχεται ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς.

Τῇ Κυ ρι α κῇ ἑ σπέ ρας: Με τά τό πέ ρας τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ, ψάλ λε ται ὁ Ὄρ-
θρος τῆς Με γά λης Δευ τέ ρας, κα τά τήν ἀ κό λου θον τυ πι κήν δι ά τα ξιν:
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(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 67).

 Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δό ξα σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν...» «Βα-
σι λεῦ οὐ ρά νι ε...», τό Τρι σά γι ον, «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), «Δεῦ τε προ σκυ-
νή σω μεν» καί ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Βα σι λι κή ἀ κο λου θί α «Ἐ πα κού σαι σου» 
ἀρ γῶς (ἐμ με λής ἀ παγ γε λί α), κα θ’ ἥν ὁ Ἱ ε ρεύς θυ μι ᾷ τόν να όν δι ά κατσί-
ου. Τρι σά γι ον. Τά Τρο πά ρι α «Σῶ σον, Κύ ρι ε, τόν λα όν σου» καί ὁ Ἑ ξά-
ψαλ μος. Με τά τά Εἰ ρη νι κά, ψάλ λε ται τό «Ἀλ λη λού ϊα» (ιβ΄) με τά τῶν 
στί χων «Ἐκ νυ κτός ὀρ θρί ζει τό πνεῦ μά μου» καί τό Τρο πά ρι ον· «Ἰ δού 
ὁ Νυμ φί ος» (τρίς). Εἰς τό τέ λος τοῦ α΄ λέ γο μεν «προ στα σί αις τῶν Ἀ σω-
μά των, σῶ σον ἡ μᾶς», εἰς τό τοῦ β΄ «πρε σβεί αις τοῦ Ἁ γί ου (τοῦ Να οῦ), 
σῶ σον ἡ μᾶς», καί εἰς τό τοῦ γ΄ «δι ά τῆς Θε ο τό κου, ἐ λέ η σον ἡ μᾶς». Μι κρά 
Συ να πτή καί Ἐκ φώ νη σις «Ὅ τι σόν τό κρά τος...». Ἀ κο λού θως ψάλ λονται 
τά τρί α κα τά σει ράν κα θί σμα τα, τά δύ ο ἀ νά μί αν καί τό τρί τον δίς καί 
εὐ θύς ὁ δι ά κο νος· «Καί ὑ πέρ τοῦ κα τα ξι ω θῆ ναι ἡ μᾶς...» καί ἀ να γι νώ σκε-
ται ἀ πό τῆς Ὡ ραί ας Πύ λης ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως τό Εὐ αγ γέ λι ον. Ἀ μέ σως ὁ Ν΄ 
(χῦ μα) καί ὁ Τρι ῴ δι ος Κα νών εἰς ἕξ τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ. Εἰς τό τέ-
λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς. Με τά τήν α΄ ᾨ δήν, 
μι κρά συ να πτή. Ἀ κο λού θως τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος, τό Συ να ξά ρι ον τῆς 
ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Εἶ τα ἡ η΄ ᾨ δή ἐν ᾗ ἀ ντί τοῦ Δό-
ξα· λέ γο μεν «Εὐ λο γοῦ μεν Πα τέ ρα, Υἱ όν καί Ἅ γι ον Πνεῦ μα τόν Κύ ρι ον» 
πρό δέ τοῦ ἐν τῷ τέ λει αὐ τῆς Εἱρ μοῦ λέ γο μεν «Αἰ νοῦ μεν, εὐ λο γοῦ μεν καί 
προ σκυ νοῦ μεν τόν Κύ ρι ον». «Τήν Θε ο τό κον καί μη τέ ρα τοῦ φω τός...» καί 
ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή. Μετά τόν Εἱρμόν αὐτῆς αἴτησις καί τό Ἐ ξα πο στει-
λά ρι ον· «Τόν νυμ φῶ νά σου βλέ πω» (τρίς). Εἰς τούς Αἴ νους τά 2 Ἰ δι ό με λα 
«Ἐρ χό με νος ὁ Κύριος» εἰς 4. Δό ξα, Καί νῦν· «Κύ ρι ε, ἐρ χό με νος». «Σοί 
δό ξα πρέ πει» καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα, τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα τά 3 Ἰ δι-
ό με λα «Κύ ρι ε, πρός τό μυστήριον». Δό ξα, Καί νῦν· «Δευ τέ ραν Εὔ αν». 
«Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι» Τρι σά γι ον καί τό Κο ντά κι ον· «Ὁ Ἰ α κώβ 
ὠ δύ ρε το …» χῦ μα. «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ-
ραν», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου». Ὁ Ἱ ε ρεύς «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός», «Ἐ που ρά νι ε 
Βα σι λεῦ» καί ἡ Ἀ πό λυ σις «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι ος ἐ πί τό ἑκού σι ον πά θος».

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ πρωΐ: ΑΙ ΩΡΑΙ

 Ἀ να γι νώ σκο νται τά πέ ντε Κα θί σμα τα τοῦ Ψαλ τη ρί ου (δ΄, ε΄, ς΄, ζ΄, 
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καί η΄), καί ἐν συ νε χεί ᾳ αἱ Ὧ ραι λι ταί, με τά δέ τούς Ψαλ μούς ἑ κά στης 
Ὥ ρας τό Τρο πά ρι ον· «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος ἔρ χε ται...», καί με τά τό Τρι σά γι ον 
τό Κο ντά κι ον· «Ὁ Ἰ α κώβ ὠ δύ ρε το...». 
 Εἰς τήν Θ΄ Ὥ ραν, οἱ Μα κα ρι σμοί καί με τά τό «Πά τερ ἡ μῶν...», τό 
Κο ντά κι ον «Ὁ Ἰ α κώβ ὠ δύ ρε το...» καί τά λοι πά ὡς συ νή θως.
Ἀπόλυσις: «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπί τό ἑκούσιον 

πάθος...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 69).

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον...».
Ἑσπέρια: (Στίχοι 6) Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῶν Αἴ νων (περιλαμ-

βανομένου τοῦ Δόξα)· «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι-
ος...» κτλ. καί τά 3 Ἰ δι ό με λα τῶν Ἀ πο στί χων· 
«Κύ ρι ε, πρός τό μυ στή ρι ον...» κτλ.

Δόξα, Καί νῦν: Τό ἕτερον Ἰδιόμελον· «Δευτέραν Εὔαν τήν 
Αἰγυπτίαν...».

Εἴσοδος: Με τ’ Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν...». Τά Ἀ να-
γνώ σμα τα, τό «Κα τευ θυν θή τω...». Καί 
ἀμέσως τό Εὐαγγέλιον.

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· «Καθημένου τοῦ Ἰησοῦ...» (Ματθ. 
κδ΄, 3 – 35).

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
Ἀπόλυσις: «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος...».

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ ἑσπέρας: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

 Εἰς τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον με τά τήν Δο ξο λο γί αν, ψάλ λε ται τό Τρι -
ῴ δι ον· «Πρό σε χε οὐ ρα νέ καί λα λή σω...» με τά τῶν Εἱρ μῶν αὐ τοῦ. Εἰς τό 
τέ λος τῆς Θ΄ ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς· «Τόν προ δη λω θέ-
ντα...» ἀρ γῶς, καί ἡ λοι πή Ἀ κο λου θί α τοῦ Ἀ πο δεί πνου. Εἰς τήν συγ χώ ρη-
σιν τό Σταυ ρο θε ο το κί ον «Σφα γήν σου τήν ἄ δι κον Χρι στέ...».
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3. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Μνεί αν ποι ού με θα τῆς τῶν Δέ κα Παρ θέ νων 
Πα ρα βο λῆς ἐκ τοῦ ἱ ε ροῦ Εὐ αγ γε λί ου. Νικήτα ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ τοῦ 
Ὑμνογράφου. 

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ ἑσπέρας: Μετά τό πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, ψάλλεται ὁ 
Ὄρθρος τῆς Μ. Τρίτης, κατά τήν ἀκόλουθον τυπικήν διάταξιν:

 Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν...» «Βασιλεῦ 
οὐράνιε...», τό Τρι σά γι ον, «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), «Δεῦ τε προσκυ νή σω-
μεν» καί ἡ Βα σι λι κή ἀ κο λου θί α «Ἐ πα κού σαι σου» ἀρ γῶς, κα θ’ ἥν ὁ 
Ἱ ε ρεύς θυ μι ᾷ τόν να όν δι ά κατ σί ου. Τρι σά γι ον. Τά Τρο πά ρι α «Σῶ σον, 
Κύ ρι ε, τόν λα όν σου» καί ὁ Ἑ ξά ψαλ μος. Με τά τά Εἰ ρη νι κά, ψάλ λε ται 
τό «Ἀλ λη λού ϊα» (ιβ΄) με τά τῶν στί χων «Ἐκ νυ κτός ὀρ θρί ζει τό πνεῦ μά 
μου» καί τό Τρο πά ρι ον «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος» (τρίς).   Εἰς τό τέ λος τοῦ α΄ 
λέ γο μεν «πρε σβεί αις τοῦ Προ δρό μου, σῶ σον ἡ μᾶς», εἰς τό τοῦ β΄ «πρε-
σβεί αις τοῦ Ἁ γί ου (τοῦ Να οῦ), σῶ σον ἡ μᾶς», καί εἰς τό τοῦ γ΄ «δι ά τῆς 
Θε ο τό κου, ἐ λέ η σον ἡ μᾶς». Κα θί σμα τα ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ (τά δύο πρῶτα 
ἀνά μίαν καί τό τρίτον δίς). Ἀ κο λού θως ἀ να γι νώ σκε ται ἀπό τῆς Ὡραίας 
Πύλης τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου (Ματ θ. κ β΄ 15 - κ γ΄ 39) ὡς καί χθές. Ὁ 
Ν΄ χῦ μα, ἀμέσως αἴτησις καί ἐν συ νε χεί ᾳ ἀ να γι νώ σκο νται τό Κο ντά κι ον, 
ὁ Οἶ κος, τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Εἶ τα 
ψάλ λε ται ὁ δι ῴ  δι ος Κα νών εἰς ἕξ Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ. Εἰς τό τέ λος 
ἑ κά στης ᾠ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται καί πά λιν ὁ Εἱρ μός. Εἰς τήν η΄ ᾨ δήν ἀντί 
Δόξα τό· «Εὐ λο γοῦ μεν Πα τέ ρα, Υἱ όν...» καί πρό τοῦ Εἱρ μοῦ· «Αἰ νοῦ μεν, 
εὐ λο γοῦ μεν...». Εἶτα ὁ Διάκονος ἐκ φω νεῖ· «Τήν Θε ο τό κον καί μη τέ ρα τοῦ 
φω τός» καί ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή. Τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον· «Τόν νυμ φῶ νά σου 
βλέ πω» (τρίς). Εἰς τούς Αἴ νους τά 2 Ἰ δι ό με λα «Ἐν ταῖς λαμπρότησι» 
εἰς 4. Δό ξα, Καί νῦν· «Τοῦ κρύ ψα ντος τό τά λα ντον». «Σοί δό ξα πρέ πει» 
καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα. Τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα τά 3 Ἰ δι ό με λα «Δεῦτε 
πιστοί». Δό ξα, Καί νῦν· «Ἰ δού σοι τό τά λαντον». «Ἀγα θόν τό ἐ ξο μο λο-
γεῖ σθαι». Τρι σά γι ον καί τό Κο ντά κι ον «Τήν ὥ ραν ψυ χή…» χῦ μα. «Κύ ρι ε 
ἐ λέ η σον» (ιβ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου». 
Ὁ Ἱ ε ρεύς «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός», «Ἐ που ρά νι ε Βα σι λεῦ» καί ἡ Ἀ πό λυ σις 
«Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι ος ἐ πί τό ἑ κού σι ον πά θος».
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Τῇ Μ. Τρίτῃ πρωΐ: ΑΙ ΩΡΑΙ

 Ἀ να γι νώ σκο νται τά πέ ντε Κα θί σμα τα τοῦ Ψαλ τη ρί ου (θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, 
καί ιγ΄). Ἐν συ νε χεί ᾳ αἱ Ὧ ραι λι ταί. Με τά τούς Ψαλ μούς ἑ κά στης Ὥ ρας 
τό Τρο πά ρι ον· «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος ἔρ χε ται...», καί με τά τό Τρι σά γι ον τό 
Κο ντά κι ον· «Τήν ὥ ραν, ψυ χή τοῦ τέ λους...». 
Ἀπόλυσις:   «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι ος...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον...».
Ἑσπέρια: (Στίχοι 6) Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῶν Αἴ νων τοῦ Ὄρ-

θρου· «Ἐν ταῖς λαμπρό τη σι...» κτλ. καί τά 3 
Ἰ δι ό με λα τῶν Ἀ πο στί χων· «Δεῦ τε πι στοί...» 
κτλ.

Δόξα, Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Ἰ δού σοι τό τά λα-
ντον...».

Εἴσοδος: Με τ’ Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν...». Τά Ἀ να-
γνώ σμα τα, τό «Κα τευ θυν θή τω...».

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡμέρας· «Περί τῆς ἡμέρας ἐκείνης...» 
(Ματθ. κδ΄, 36 –  κς΄, 2).

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
Ἀπόλυσις: Ἡ ἰδία· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος...».

Τῇ Μ. Τρίτῃ ἑσπέρας: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

 Εἰς τό Μέ γα Ἀ πό δει πνον με τά τήν Δο ξο λο γί αν, ψάλ λε ται τό Τρι ῴ -
δι ον· «Στει ρω θέ ντα μου τόν νοῦν...» με τά τῶν Εἱρ μῶν αὐ τοῦ. Εἰς τό τέ λος 
τῆς Θ΄ ᾨ δῆς ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς· «Τήν ὑ περ φυ ῶς σαρ κί...» ἀρ γῶς, καί ἡ λοι πή 
Ἀ κο λου θί α τοῦ Μ. Ἀ πο δεί πνου. Εἰς τήν συγ χώ ρη σιν τό Σταυ ρο θε ο το κί ον· 
«Σφα γήν σου τήν ἄ δι κον Χρι στέ...».

4. ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Μνεί αν ποι ού με θα τῆς ἀ λει ψά σης τόν Κύ-
ρι ον μύ ρῳ πόρ νης γυ ναι κός, ὡς οἱ θει ό τα τοι Πα τέ ρες ἐ θέ σπι σαν, ὅ τι 
πρό τοῦ σω τη ρί ου πά θους, μι κρόν τοῦ το γέ γο νε. Γε ωρ γί ου τοῦ ἐν Μα-
λε ῷ ὁ σί ου, Θε ω νᾶ Θεσ σα λο νί κης. 
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Τῇ Μ. Τρί τῃ ἑ σπέ ρας: Με τά τό πέ ρας τοῦ Ἀ πο δεί πνου, ψάλ λε ται ὁ Ὄρ-
θρος τῆς Μ. Τε τάρ της, κα τά τήν ἀ κό λου θον τυ πι κήν δι ά τα ξιν:

 Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν...» «Βασιλεῦ 
οὐράνιε...», τό Τρι σά γι ον, «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), «Δεῦ τε προσκυ νή σω-
μεν» καί ἡ Βα σι λι κή ἀ κο λου θί α «Ἐ πα κού σαι σου» ἀρ γῶς, κα θ’ ἥν ὁ 
Ἱ ε ρεύς θυ μι ᾷ τόν να όν δι ά κατ σί ου. Τό Τρι σά γι ον, τά Τρο πά ρι α «Σῶ σον, 
Κύ ρι ε, τόν λα όν σου» καί ὁ Ἑ ξά ψαλ μος. Με τά τά Εἰ ρη νι κά, ψάλ λε ται τό 
«Ἀλ λη λού ϊα» (ιβ΄) με τά τῶν στί χων «Ἐκ νυ κτός ὀρ θρί ζει τό πνεῦ μά μου» 
καί τό Τρο πά ρι ον «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος» (τρίς).   Εἰς τό τέ λος τοῦ α΄ λέ γο-
μεν «δυ νά μει τοῦ Σταυ ροῦ σου, σῶ σον ἡ μᾶς», εἰς τό τοῦ β΄ «πρε σβεί αις 
τοῦ Ἁ γί ου (τοῦ Να οῦ) σῶ σον ἡ μᾶς», καί εἰς τό τοῦ γ΄ «δι ά τῆς Θε ο τό κου, 
ἐ λέ η σον ἡ μᾶς». Κα θί σμα τα ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ τά δύο πρῶτα ἀνά μίαν 
καί τό τρίτον δίς. Ἀ κο λού θως ἀ να γι νώ σκε ται τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου 
(Ἰ ωάν. ιβ΄ 17-30). Ὁ Ν΄ χῦ μα. Ἐν συ νε χεί ᾳ ψάλ λε ται ὁ τρι ῴ δι ος Κα νών 
εἰς ἕξ Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ. Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἐπα να λαμ-
βά νε ται καί πά λιν ὁ Εἱρ μός. Με τά τήν Γ΄ ᾨ δήν αἴτησις καί ἀνα γι νώ σκο-
νται τό Κοντά κι ον, ὁ Οἶ κος, τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη-
μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Εἶ τα ψάλ λε ται ἡ Η΄ ᾨ δή. Ἀντί Δόξα· τό «Εὐλογοῦμεν 
Πατέρα, Υἱόν...», πρό δέ τοῦ Εἱρμοῦ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν...» καί ὁ 
Διάκονος ἐκ φω νεῖ·  «Τήν Θε ο τό κον καί μη τέ ρα τοῦ φω τός» καί ψάλ λε-
ται ἡ Θ΄ ᾨ δή. Τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον·  «Τόν νυμ φῶ νά σου βλέ πω» (τρίς). 
Εἰς τούς Αἴ νους τά 4 Ἰ δι ό με λα «Σέ τόν τῆς Παρθένου Υἱόν...». Δό ξα· 
«Ἡ ἁ μαρ τω λός ἔ δρα με...», Καί νῦν· «Ἡ βε βυ θισμέ νη». «Σοί δό ξα πρέ-
πει» καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα. Τά Πλη ρω τι κά. Ἀπό στι χα τά 4 Ἰ δι ό με λα 
«Σήμερον ὁ Χριστός παραγίνεται...». Δό ξα, Καί νῦν· «Κύ ρι ε, ἡ ἐν πολ λαῖς 
ἁ μαρ τί αις...». «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι» Τρι σά γι ον καί τό Κοντά κι ον· 
«Ὑ πέρ τήν πόρ νην ἀγα θέ…» χῦ μα. «Κύ ριε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), Δό ξα, Καί νῦν 
«Τήν Τι μι ω τέ ραν», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου». Ὁ Ἱ ε ρεύς «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός», 
«Ἐ που ρά νι ε Βα σι λεῦ...» καί ἡ Ἀ πό λυ σις «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι ος ἐ πί τό 
ἑ κού σι ον πά θος».

Τῇ  Μ. Τετάρτῃ πρωΐ: ΑΙ ΩΡΑΙ

Ἀ να γι νώ σκο νται τά ἕ τε ρα πέ ντε Κα θί σμα τα τοῦ Ψαλ τη ρί ου (ιδ΄, 
ι ε΄, ις΄, ιθ΄καί κ΄). Ἐν συ νε χεί ᾳ αἱ Ὧ ραι λι ταί. Με τά τούς ψαλ μούς ἑ κά στης 
Ὥ ρας, τό Τρο πά ρι ον· «Ἰ δού ὁ Νυμ φί ος ἔρ χε ται…» καί με τά τό Τρι σά γι-
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ον, τό Κο ντά κι ον· «Ὑ πέρ τήν πόρ νην…». Ἀ πό λυ σις· «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ρι-
ος...».    

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ

Προοιμιακός – Τά «Πρός Κύριον…»
Ἑσπέρια: (στίχοι 10)  Τά 6 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῶν Αἴ νων· «Σέ τόν 

τῆς Παρ θέ νου Υἱ όν…» κτλ. καί τά 4 Ἰ δι ό με λα 
τῶν Ἀ πο στί χων· «Σή με ρον ὁ Χρι στός, πα ρα-
γί νε ται…» κτλ.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Κύ ρι ε ἡ ἐν πολ λαῖς ἁ μαρ τί-
αις…».

Εἴ σο δος: Με τ’ Εὐ αγ γε λί ου – «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τά 
Ἀνα γνώ σμα τα, τό· «Κα τευ θυν θή τω…».

Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡ μέ ρας· «Τοῦ Ἰ η σοῦ γε νο μέ νου ἐν Βη θα-
νί ᾳ…» (Ματ θ. κ ς΄, 6-16).

 Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
Ἀπόλυσις: «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος…». 

Τῇ Μ. Τετάρτῃ ἑσπέρας: ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

 Εἰς τό Μι κρόν Ἀ πό δει πνον με τά τό· «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι ῴ-
δι ον· «Ἀ νώ γε ων ἐ στρω μέ νον…» με τά Στί χου· «Δό ξα σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν, 
δό ξα σοι». Εἰς τό τέ λος τῆς Θ΄ ᾨ δῆς ψάλ λε ται ὁ Εἱρ μός· «Ἀ σπό ρου συλ-
λή ψε ως…» Με τά τό Τρι σά γι ον· «Ὑ πέρ τήν πόρ νην…» καί τά λοι πά τοῦ 
Μικροῦ Ἀ πο δεί πνου ὡς συ νή θως καί Ἀ πό λυ σις: «Ἐρ χό με νος ὁ Κύ ριος…».

5. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Ἑ ορ τά ζο μεν τόν Ἱ ε ρόν Νι πτῆ ρα, τόν Μυ στι-
κόν Δεῖ πνον, τήν ὑ περ φυ ᾶ Προ σευ χήν καί τήν Προ δο σί αν. Κλαυ δί ου, 
Δι ο δώ ρου μαρτύρων, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, Γεωργίου τοῦ ἐν 
Ἐφέσῳ Νεομάρτυρος. 

Τῇ Μ. Τε τάρ τῃ ἑ σπέ ρας: Με τά τό πέ ρας τοῦ Ἀ πο δεί πνου εἴς τι να μέ ρη 
τε λεῖ ται τό Ἅ γι ον Εὐ χέ λαι ον καί ἀ κο λού θως ἐ πι συ νά πτε ται ὁ Ὄρ θρος 
τῆς Μ. Πέ μπτης. Ἀλλαχοῦ προ η γεῖ ται ὁ Ὄρ θρος τῆς Μ. Πέ μπτης καί ἀ κο-
λου θεῖ τό μυ στή ρι ον τοῦ Εὐ χε λαί ου. 
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Ὁ Ὄρ θρος τῆς Μ. Πέ μπτης τε λεῖ ται κα τά τήν ἀ κό λου θον τυ πι κήν 
δι ά τα ξιν: 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 78).

 Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν...» «Βασιλεῦ 
οὐράνιε...», τό Τρι σά γι ον. Τά Τρο πά ρι α «Σῶ σον, Κύ ρι ε τόν λα όν σου» 
καί ὁ Ἑ ξά ψαλ μος. Με τά τά Εἰ ρη νι κά, ψάλ λε ται τό «Ἀλ λη λού ϊα» (ιβ΄) με-
τά τῶν στί χων «Ἐκ νυ κτός ὀρ θρί ζει τό πνεῦ μά μου» καί τό Τρο πά ρι ον 
«Ὅ τε οἱ ἔν δο ξοι μα θη ταί» (τρίς). Εἶ τα ἀ να γι νώ σκε ται τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ 
Ὄρ θρου (Λουκ. κ β΄ 1-39). Ὁ Ν΄ χῦ μα. Ἐν συ νε χεί ᾳ ψάλ λε ται ὁ Κα νών τοῦ 
Τρι ῳ δί ου εἰς 4 Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ ἄ νευ στί χων. Εἰς τό τέ λος ἑ κά-
στης ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός αὐ τῆς. Ἀ πό Γ΄ ᾨ δῆς ψάλλονται 
τά 3 Κα θί σμα τα. Ἀ φ’ Στ΄ ᾨ δῆς ἀ να γι νώ σκο νται τό Κο ντά κι ον, ὁ Οἶ κος, 
τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Ἀ κο λού θως 
ψάλ λονται αἱ Ζ΄καί Η΄ ᾨ δαί. Με τά τόν ἐν τέ λει τῆς Η΄ ᾨ δῆς Εἱρ μόν, 
τοῦ ὁποίου προηγεῖται τό· «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καί προσκυνοῦμεν τόν 
Κύριον» ὁ Διάκονος ἐκ φω νεῖ «Τήν Θε ο τό κον καί Μη τέ ρα τοῦ φω τός» καί 
ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή. Μετά τήν αἴτησιν τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον «Τόν νυμ φῶ νά 
σου βλέ πω» (τρίς). Εἰς τούς Αἴ νους τά 4 Ἰ δι ό με λα «Συντρέχει λοιπόν». 
Δό ξα, Καί νῦν· «Ὅν ἐ κή ρυ ξεν Ἀμνόν». «Σοί δό ξα πρέ πει» καί ἡ Δο ξο λο-
γί α χῦ μα. Τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα τά 4 Ἰ δι ό με λα «Σήμερον τό κατά τοῦ 
Χριστοῦ...». Δό ξα «Ὁ τρό πος σου δο λι ό τη τος...», Καί νῦν· «Μυ στα γω γῶν 
σου, Κύ ρι ε...». Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι». Τρι σά γι ον καί τό Τρο πά ρι ον 
τῆς Προ φη τεί ας «Ὁ ῥα πι σθείς ὑ πέρ γέ νους ἀν θρώ πων…» (χῦμα), ἡ Προ-
φη τεί α, Ἐ κτε νής ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως καί ἀ πό λυ σις: «Σο φί α. Ὁ ὤν εὐ λο γη τός 
Χρι στός ὁ Θε ός ἡ μῶν, πά ντο τε νῦν καί ἀ εί καί εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ-
ώ νων. Δό ξα σοι, ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν, δό ξα σοι. Ὁ δι ’ ὑ περ βάλ λου σαν 
ἀ γα θό τη τα ὁ δόν ἀ ρί στην τήν τα πεί νω σιν ὑ πο δεί ξας ἐν τῷ νῖ ψαι τούς 
πό δας τῶν Μα θη τῶν καί μέ χρι Σταυ ροῦ καί Τα φῆς συ γκα τα βάς ἡ μῖν 
Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωΐ.

 Τε λεῖ ται ὁ Ἑ σπε ρι νός με τά τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας τοῦ Μ. Βα σι-
λεί ου. (Κα τά τήν προ σκο μι δήν ἐ ξά γε ται σή με ρον καί δεύ τε ρος Ἀ μνός, ὁ 
ὁ ποῖ ος με τά τόν κα θα γι α σμόν φυ λάσ σε ται δι ά τάς ἐ κτά κτους ἀνάγκας 
τῶν πι στῶν κα θ’ ὅ λον τό ἔ τος).
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(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 79).

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...».
Προοιμιακός

Ἑσπέρια: Τά 5 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῶν Αἴ νων εἰς 6: 
«Συντρέ χει λοι πόν...» (δίς), «Ἰ ού δας ὁ πα ρά-
νο μος...», «Ἰ ού δας ὁ προ δό της...», «Ἰ ού δας ὁ 
δοῦ λος...», «Ὅν ἐ κή ρυ ξεν Ἀ μνόν...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Γέν νη μα ἐ χιδ νῶν...».
Εἴσοδος: Με τ’ Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τά 

Ἀνα γνώ σμα τα.
 Εἰς τό τέλος τοῦ τρίτου Ἀναγνώσματος: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν...» καί ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕμνος.
Ἀπόστολος: Με γά λης Πέ μπτης· «Ἐ γώ πα ρέ λα βον ἀ πό τοῦ 

Κυ ρί ου...» (Α΄ Κορ. ι α΄ 23 – 32).
Εὐαγγέλιον: Μ. Πέμπτης· «Οἴ δα τε ὅ τι με τά δύ ο ἡ μέ ρας τό 

Πά σχα γί νε ται...» (Ματθ. κ ς΄ 2 – 20, Ἰ ω. ιγ΄ 3 
– 17, Ματ θ΄ κ ς΄ 21 – 39, Λουκ. κ β΄ 43 – 44 καί 
Ματ θ. κ ς΄ 40 – κ ζ΄ 2).

 Ἀκολουθεῖ ἡ Θεία Λετουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς ἥν 
ἀντί τοῦ Χε ρου βι κοῦ ὕ μνου ψάλ λε ται τό Τρο πά ρι ον· «Τοῦ δεί πνου Σου 
τοῦ μυ στι κοῦ...». Εἰς τό ση μεῖ ον· «οὐ φί λη μά Σοι δώ σω κα θά περ ὁ Ἰ ού-
δας...» γί νε ται ἡ Με γά λη Εἴ σο δος καί εὐ θύς ἀ μέ σως με τά τήν Εἴ σο δον ὁ 
β΄ Χο ρός συ νε χί ζει ἀ πό τοῦ ση μεί ου· «ἀλ λ’ ὡς ὁ λῃ στής...».
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει...».
Κοινωνικόν: «Τοῦ δεί πνου Σου τοῦ μυ στι κοῦ...».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Τοῦ δεί πνου Σου τοῦ μυ στι κοῦ...».
Ἀπόλυσις:                    «Ὁ δι’ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα...».

6. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τά Ἅ γι α καί  Σω τή ρι α καί Φρι κτά Πά θη 
τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ καί Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Εὐ τυ χί ου Πα-
τρι άρ χου Κων στα ντι νου πό λε ως, Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, Μιχαήλ τοῦ ἐν 
Νέᾳ Μάκρῃ νεομάρτυρος τοῦ Κυπρίου. 

Τῇ Μ. Πέ μπτῃ ἑ σπέ ρας: Ψάλ λε ται ὁ Ὄρ θρος τῆς Μ. Πα ρα σκευ ῆς, ἤτοι ἡ 
ἀ κο λου θί α τῶν ἁ γί ων Πα θῶν, ὡς ἔ χει ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ, κα τά τήν ἀ κό λου θον 
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τυ πι κήν δι ά τα ξιν: 

(Τ.Μ.Ε. Τυπικόν Τριῳδίου § 80)

 Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν...» «Βασιλεῦ 
οὐράνιε...», τό Τρι σά γι ον, «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄), «Δεῦ τε προσκυ νή σω μεν» 
καί ἡ Βα σι λι κή ἀ κο λου θί α «Ἐ πα κού σαι σου» ἀρ γῶς, κα θ’ ἥν ὁ Ἱ ε ρεύς 
θυ μι ᾷ τόν να όν δι ά κατ σί ου. Τρι σά γι ον. Τά Τρο πά ρι α «Σῶ σον, Κύ ρι ε τόν 
λα όν σου» καί ὁ Ἑ ξά ψαλ μος. Με τά τά Εἰ ρη νι κά, ψάλ λε ται τό «Ἀλ λη λού-
ϊα» (ιβ΄) με τά τῶν στί χων «Ἐκ νυ κτός ὀρ θρί ζει τό πνεῦ μά μου» καί τό 
Τρο πά ρι ον «Ὅ τε οἱ ἔν δο ξοι μα θη ταί» (τρίς). Με τά τοῦ το ἀ να γι νώ σκε ται 
τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Δι α θή κης (Α΄) (Ἰ ωάν. ιγ΄ 31-38, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄ – ι η΄ 1). 
Εἰς τό τέ λος τοῦ Εὐ αγ γε λί ου ὁ β΄ Χο ρός ψάλ λει τό «Δό ξα τῇ μα κρο θυ-
μί ᾳ σου Κύ ρι ε, δό ξα σοι». Τό αὐ τό ἐπα να λαμ βά νου σιν ἐναλλάξ οἱ Χοροί 
εἰς τήν λῆ ξιν ἑ κά στου Εὐ αγ γε λίου πλήν τοῦ τε λευ ταί ου, εἰς τό ὁ ποῖ ον 
ψάλ λου σι «Δό ξα σοι, Κύ ρι ε, δό ξα σοι». Ἐν συ νε χεί ᾳ ψάλ λε ται (ἄρχεται 
ὁ α΄ Χορός) τό α΄, β΄, καί τό γ΄ Ἀντί φω νον με τά τοῦ Κα θί σμα τος «Ἐν τῷ 
δεί πνῳ» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Β΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Ἰ ωάν. ι η΄ 1 – 28). Ἀ κο-
λού θως ψάλ λε ται τό δ΄, ε΄, καί στ΄ Ἀ ντί φω νον (ἄρχεται ὁ β΄ Χορός) με τά 
τοῦ Κα θίσμα τος «Ποῖ ός σε τρό πος» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Γ΄ Εὐ αγ γέ λι ον 
(Ματ θ. κ στ΄ 57 – 75). Εἶ τα ψάλ λε ται τό ζ΄, η΄, καί θ΄ Ἀ ντί φω νον με τά τοῦ 
Κα θί σμα τος «Ὤ πῶς Ἰ ού δας» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Δ΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Ἰ-
ωάν. ι η΄ 28 – ιθ΄ 6). Ἀ κο λού θως ψάλ λε ται τό ι΄, ι α΄καί ιβ΄ Ἀντί φω νον με τά 
τοῦ Κα θί σμα τος «Ὅ τε πα ρέ στης» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Ε΄ Εὐ αγ γέ λι ον 
(Ματ θ. κ ζ΄ 3 – 32). Ἐν συ νε χεί ᾳ ψάλ λε ται τό ιγ΄καί ιδ΄ Ἀ ντί φω νον. Με τά 
ταῦ τα γί νε ται ἡ ἔ ξο δος τοῦ Σταυ ροῦ με τά τοῦ Ἐ σταυ ρω μέ νου ὑ πό τοῦ 
Ἱ ε ρέ ως, τοῦ Ἱ ε ρέ ως ἤ τοῦ Κα νο νάρ χου ἐκ φω νοῦ ντος εἰς ὕ φος ἀ να γνώ-
σε ως Ἀ πο στό λου τό α΄ Τρο πά ρι ον τοῦ ιε΄ Ἀ ντι φώ νου «Σή με ρον κρε μᾶ ται 
ἐ πί ξύ λου». (Τόν α΄ καί τόν προτε λευ ταῖ ον στίχον «Προσκυνοῦμεν σου τά 
πάθη Χριστέ» λέ γει τρίς). Τό αὐ τό Τρο πά ρι ον ψάλ λε ται ἀ κο λού θως ὑ πό 
τοῦ Δε ξι οῦ Χο ροῦ ἄ νευ τῶν ἐ πα να λή ψε ων. (Εἰς πλεί στους να ούς γί νε ται 
ἡ ὑ πό ἀμ φο τέ ρων τῶν Χο ρῶν κα τά στί χους ψαλ μω δί α τού του) καί εὐ-
θύς τά ὑ πό λοι πα Τρο πά ρι α τοῦ ι ε΄ Ἀντι φώ νου. Με τά τό Κά θισμα «Ἐ ξη-
γό ρα σας ἡ μᾶς», ἀ να γι νώ σκε ται τό Στ΄ Εὐ αγ γέ λιον (Μάρ κ. ι ε΄ 16 – 32). 
Εἶ τα ψάλ λονται οἱ Μα κα ρι σμοί με τά τοῦ Προ κει μέ νου «Δι ε με ρί σα ντο τά 
ἱ μά τι ά μου» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Ζ΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Ματ θ. κ ζ΄ 33 – 54).  
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Ὁ Ν΄ χῦ μα καί εὐ θύς τό Η΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Λουκ. κ γ΄ 32 – 49). Ἀ κο λού θως 
ψάλ λε ται ὁ Τρι ῴ δι ος Κα νών εἰς 4 Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ ἄ νευ στί χου. 
Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται καί πά λιν ὁ Εἱρ μός. Με τά 
τήν Ε΄ ᾨ δήν, γίνεται αἴτησις καί ἀ να γι νώσκο νται τό Κο ντά κι ον, ὁ Οἶ κος, 
τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Ἐν συ νε χεί ᾳ 
ψάλ λε ται ἡ Η΄ ᾨ δή. Με τά τόν ἐν τέ λει τῆς Η΄ ᾨ δῆς Εἱρ μόν, ὁ Διάκονος 
ἐκ φω νεῖ «Τήν Θε ο τό κον καί μη τέ ρα τοῦ φω τός» καί ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή. 
Τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον «Τόν λῃ στήν αὐ θη με ρόν...» (τρίς) καί ἀ να γι νώ σκε-
ται τό Θ΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Ἰωάν. ιθ΄ 25 – 37) καί εὐ θύς οἱ Αἶ νοι, ἐν οἷς ψάλ-
λο μεν τά 3 Ἰ δι ό με λα «Δύο καί πονηρά» εἰς 4. Δό ξα, «Ἐ ξέ δυ σάν με», Καί 
νῦν «Τόν νῶ τόν μου». Εἶ τα ἀ να γι νώ σκε ται τό Ι΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Μάρ κ. ι ε΄ 
43 – 47). «Σοί δό ξα πρέ πει» καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα. Τά Πλη ρω τι κά καί 
μετά τήν ἐκ φώ νη σιν «Σόν γάρ ἐστι τό ἐλεεῖν» ἀ να γι νώ σκε ται τό Ι Α΄ Εὐ-
αγ γέ λι ον (Ἰ ωάν. ιθ΄ 38 – 42). Με τά τοῦ το ψάλ λονται τά Ἀ πό στι χα «Πᾶ σα 
ἡ κτί σις». Δό ξα «Κύ ρι ε, ἀ να βαί νοντός σου», Καί νῦν «Ἤ δη βά πτε ται 
κά λα μος», καί ἀ να γι νώ σκε ται τό ΙΒ΄ Εὐ αγ γέ λι ον (Ματ θ. κ ζ΄ 62 – 66) ὑ πό 
τοῦ Δια κό νου ἀ πό ἄμ βω νος (ἐ άν δέν ὑ πάρ χῃ Δι ά κο νος, ἀναγινώσκεται 
ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης). Εἰς τό τέ λος τοῦ Εὐ αγ γε λί ου ὁ Χο ρός «Δό ξα σοι, 
Κύ ρι ε, δό ξα σοι». «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο λο γεῖ σθαι». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ-
τί κι ον «Ἐ ξη γό ρα σας ἡ μᾶς…» (τρίς), ἡ Ἐ κτε νής «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, ὁ Θε ός», 
με θ’ ἥν «Σο φί α. Ὁ ὤν εὐ λο γη τός» καί ἡ Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐμπτυσμούς καί 
μά στι γας καί κο λα φι σμούς καί Σταυ ρόν καί θά να τον ὑ πο μεί νας δι ά 
τήν τοῦ κό σμου σω τη ρί αν, Χρι στός...».

Τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ πρωΐ.

 Ἀ να γι νώ σκο νται αἱ Με γά λαι Ὧ ραι ὡς ἔ χου σιν ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ, κα-
τά τήν κα τω τέ ρω δι ά τα ξιν. Εἰς τάς Γ΄, Στ΄καί Θ΄ Ὥ ρας, ὅ ταν ψάλ λωνται 
τά Ἰ δι ό με λα, ὁ Δι ά κο νος, ἤ ἀπουσίᾳ τού του ὁ Ἱ ε ρεύς, θυ μι ά ζει δι ά κατζί-
ου.

Ὥ ρα Α ́. Ὁ Ἱ ε ρεύς «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. «Κύ ρι ε ἐ λέ η-
σον» (ιβ΄). «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί οἱ Ψαλ μοί τῆς Α ́ Ὥ ρας. Δό ξα· 
«Σταυ ρω θέ ντος σου Χρι στέ...». Καί νῦν· «Τί σε κα λέ σω μεν...» καί ἄρ-
χε ται ὁ Δε ξι ός Χο ρός ψάλ λειν τό α΄ Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον τοῦ να οῦ τό 
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κα τα πέ τα σμα ...», Ὁ β΄ Χορός: «Ἵ να τί ἐ φρύ α ξαν ἔ θνη καί λα οί ἐ με λέ-
τη σαν κε νά;» καί τό β΄ Ἰ δι ό με λον· «Ὡς πρό βα τον ἐ πί σφα γήν, ἤχθης...». 
Δό ξα, Καί νῦν· «Τοῖς συλ λα βοῦ σί σε πα ρα νό μοις...». Προ κεί με νον ἦ χος 
δ΄. «Ἐ ξε πο ρεύ ε το ἔ ξω καί ἐ λά λει ἐ πί τό αὐ τό... Μα κά ρι ος ὁ συ νι ών...». 
«Προ φη τεί ας Ζα χα ρί ου τό Ἀ νά γνω σμα». Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α· Πρό σχω-
μεν». Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Τά δε λέ γει Κύ ρι ος...».  Ἀ πό στο λος τῆς Α΄ Ὥ ρας· 
«Πρός Γα λά τας ἐ πι στο λῆς Παύ λου τό Ἀ νά γνω σμα», ὁ δι ά κο νος· «Πρό-
σχω μεν· Σο φί α, Πρό σχω μεν», ὁ Ἀ να γνώ στης· «Ἐ μοί μή γέ νοι το...» (Γαλ. 
ς΄ 14 – 18), ὁ Χο ρός· «Ἀλ λη λού ϊα». Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α· ὀρ θοί ἀ κού σω-
μεν τοῦ Ἁ γί ου Εὐ αγ γε λί ου», ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εἰ ρή νη πᾶ σι», καί ἀ να γι νώ σκει 
τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Α΄ Ὥ ρας·. «Πρω ΐας γε νο μέ νης...» (Ματ θ. κζ΄, 1 – 56). 
Οἱ Χοροί· «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου…» Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Τά δι α βή μα τά 
μου…». Τρι σά γι ον. Κο ντά κι ον· «Τόν δι ’ ἡ μᾶς Σταυ ρω θέντα…» «Κύ ρι ε 
Ἐ λέ η σον…» (μ΄), «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον (γ΄). Δό ξα, Καί 
νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν... ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου εὐ λό γη σον Πά τερ». Ὁ Ἱ ε ρεύς· 
«Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς…» καί ὁ Προ ε στώς τήν Εὐ χήν· «Χρι στέ τό 
φῶς τό ἀ λη θι νόν…».

Ὥ ρα Γ΄. «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί οἱ Ψαλ μοί τῆς Τρί της Ὥ ρας. 
Δό ξα· «Κύ ρι ε κα τέ κρι νάν σε...». Καί νῦν· «Θε ο τό κε, σύ εἶ ἡ ἄ μπε λος ἡ 
ἀ λη θι νή...» καί ψάλ λο μεν τά Ἰ δι ό με λα· (ἄρχεται ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός) «Δι ά 
τόν φό βον τῶν Ἰ ου δαί ων...», ὁ Δεξιός Χορός: «Τά ῥή μα τά μου ἐ νώ τι σαι, 
Κύ ρι ε, σύ νες τῆς κραυ γῆς μου»· «Πρό τοῦ Τι μί ου σου Σταυ ροῦ...». Δό ξα, 
Καί νῦν· «Ἑλ κό με νος ἐ πί Σταυ ροῦ...».

 Πλη ρω θέ ντος τοῦ Δο ξα στι κοῦ ὁ Ἀ να γνώ στης ἀ να γι νώ σκει τήν 
Προ φη τεί αν· Προ κεί με νον ἦ χος δ΄. «Ὅ τι ἐ γώ εἰς μά στι γας ἕ τοι μος... Κύ-
ρι ε, μή τῷ θυ μῷ σου ἐ λέγ ξῃς με... Προ φη τεί ας Ἡ σαΐ ου τό Ἀ νά γνω σμα». 
Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α. Πρό σχω μεν». Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Κύ ρι ος δί δω σί μοι 
γλῶσ σαν...». Ὁ Ἀ πό στο λος τῆς Γ΄ Ὥ ρας· «Πρός Ῥω μαί ους...», ὁ Δι ά κο-
νος· «Πρό σχω μεν, Σο φί α, Πρό σχω μεν», ὁ Ἀ να γνώ στης· «Ἔ τι Χρι στός...» 
(Ῥωμ ε΄, 6 – 10), ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α ὀρ θοί ἀ κού σω μεν τοῦ Ἁ γί ου Εὐ αγ-
γε λί ου», ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εἰ ρή νη πᾶ σι», καί ἀ να γι νώ σκει τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς 
Γ΄ Ὥ ρας· «Οἱ στρα τι ῶ ται ἀ πή γα γον τόν Ἰ η σοῦν...» (Μάρ κ. ι ε΄, 16 – 41). 
«Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου…» Καί εὐ θύς· «Κύ ρι ος ὁ Θε ός εὐ λο γη τός...» 
Τρι σά γι ον, Κο ντά κι ον· «Τόν δι ’ ἡ μᾶς Σταυ ρω θέ ντα δεῦ τε πάντες ὑ μνή-
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σω μεν…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον…» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η-
σον (γ΄). Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν... ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου εὐ λό γη σον 
Πά τερ». Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς…», καί ὁ Προ ε στώς τήν 
Εὐ χήν· «Δέ σπο τα Θε έ, Πά τερ παντο κρά τορ, Κύ ρι ε Υἱ έ μο νο γε νές…».

Ὥ ρα ΣΤ΄. «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί οἱ Ψαλ μοί τῆς Ἕ κτης Ὥ ρας. 
Δό ξα· «Σω τη ρί αν εἰρ γά σω ἐν μέ σῳ τῆς γῆς...». Καί νῦν· «Ὅ τι οὐκ ἔ χο μεν 
παρ ρη σί αν...» καί ἄρ χεται ὁ Δε ξι ός Χο ρός ψάλλειν τά  Ἰ δι ό με λα· «Τά-
δε λέ γει Κύ ρι ος τοῖς Ἰ ου δαί οις...», ὁ Ἀριστερός Χορός: «Ἔ δω καν εἰς τό 
βρῶ μα μου χο λήν...»· «Οἱ νο μο θέ ται τοῦ Ἰσ ρα ήλ...». Δό ξα, Καί νῦν· «Δεῦ-
τε χρι στο φό ροι λα οί...».

 Πλη ρω θέ ντος τοῦ Δο ξα στι κοῦ ὁ Ἀ να γνώ στης ἀ να γι νώ σκει τήν 
Προ φη τεί αν. Προ κεί με νον ἦ χος δ΄. «Κύ ρι ε ὁ Κύ ρι ος ἡ μῶν... Ὅ τι ἐ πῄρ θη ἡ 
με γα λο πρέ πει ά σου..., Προ φη τεί ας Ἡ σαΐ ου τό Ἀ νά γνω σμα», ὁ δι ά κο νος· 
«Σο φί α. Πρό σχω μεν». Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Τά δε λέ γει Κύ ρι ος. Ἰ δού συ νή-
σει...», ὁ  Ἀ πό στο λος τῆς Στ΄ Ὥ ρας· «Πρός Ἑ βραί ους ἐ πι στο λῆς...», ὁ 
διά κο νος· «Πρό σχω μεν, Σο φί α, Πρό σχω μεν», ὁ Ἀ να γνώ στης· «Ὁ ἁ γι ά ζων 
καί οἱ ἁ γι α ζό με νοι...» (Ἑ βρ. β΄, 11 – 18), ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α ὀρ θοί ἀ κού-
σω μεν...», ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εἰ ρή νη πᾶ σι», καί ἀ να γι νώ σκει τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς 
Στ΄ Ὥ ρας· «Ἤ γο ντο σύν τῷ Ἰ η σοῦ καί ἕ τε ροι δύ ο, κα κοῦρ γοι...» (Λουκ. 
κ γ΄, 32 – 49), «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου…» καί εὐ θύς «Τα χύ προ κα τα λα-
βέ τω σαν ἡ μᾶς…» Τρι σά γι ον, Κοντά κι ον· «Τόν δι ’ ἡ μᾶς Σταυ ρω θέ ντα…». 
«Κύ ρι ε Ἐ λέ η σον» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄). Δό-
ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν... ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί ου εὐ λό γη σον Πά τερ». Ὁ 
Ἱ ε ρεύς· «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς…» καί ὁ Προ ε στώς τήν Εὐ χήν· «Θε έ 
καί Κύ ρι ε τῶν δυ νά με ων…».

Ὥ ρα Θ΄. «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί οἱ Ψαλ μοί τῆς Ἐ νά της Ὥ ρας. 
Δό ξα· «Βλέ πων ὁ λῃ στής...». Καί νῦν· «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς γεν νη θείς...», καί ἄρ χε-
ται ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός ψάλ λειν τό Ἰ δι ό με λον· «Θάμ βος ἦν κα τι δεῖν...», ὁ 
Δεξιός Χορός: «Δι ε με ρί σα ντο τά ἱ μά τι ά μου ἑ αυ τοῖς...»· «Ὅ τε σε Σταυ ρῷ 
προ σή λω σαν...». Τό τέλος «...σύν Πατρί καί Ἁγίῳ Πνεύματι» λαμβάνει ὁ 
Ἀριστερός Χορός. Εἶτα ὁ Δεξιός Δό ξα· ὁ Ἀριστερός Καί νῦν· καί ἀ να γι νώ-
σκε ται ἔ μπρο σθεν τοῦ Ἐ σταυ ρω μέ νου εἰς ὕ φος ἀ να γνώ σε ως ἀ πο στό λου 
τό· «Σή με ρον κρε μᾶ ται ἐ πί ξύ λου». (Ὁ α΄ καί ὁ προτελευταῖος στίχος 
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τρίς)  Ἀ κο λού θως οἱ Χο ροί ψάλ λου σιν αὐ τό δί χο ρον.
 Πλη ρω θέ ντος τοῦ Δο ξα στι κοῦ ὁ Ἀ να γνώ στης ἀ να γι νώ σκει τήν Προ-

φη τεί αν· Προ κεί με νον ἦ χος πλ. β΄. «Εἶ πεν ἄφρων ἐν καρ δί ᾳ αὐ τοῦ... οὐκ 
ἔ στι ποι ῶν... Προ φη τεί ας Ἱ ε ρε μί ου τό Ἀ νά γνω σμα». Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α. 
Πρό σχω μεν». Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Κύ ρι ε, γνώ ρι σόν μοι...».  Ὁ Ἀ πό στο λος 
τῆς Θ΄ Ὥ ρας· «Πρός Ἑ βραί ους Ἐ πι στο λῆς...», ὁ Δι ά κο νος· «Πρόσχω μεν, 
Σο φί α, Πρό σχω μεν», ὁ Ἀ να γνώ στης· «Ἔ χο ντες παρ ρη σί αν...» (Ἑ βρ. ι΄ 19 
– 31). Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α ὀρ θοί ἀ κού σω μεν...», ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εἰ ρή νη πᾶ-
σι», καί ἀ να γι νώ σκει τό Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Θ΄ Ὥ ρας· «Ὅ τε ἐ σταύ ρω σαν τόν 
Ἰ η σοῦν...» (Ἰ ωάν. ιθ΄, 23 – 37). «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου…». Καί εὐ θύς ὁ 
Ἀ να γνώ στης· «Μή δή πα ρα δῴ ης ἡμᾶς…» Τρι σά γι ον, Κοντά κι ον· «Τόν δι ’ 
ἡ μᾶς Σταυ ρω θέ ντα…». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον…» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ…». 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄). Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν... ἐν ὀ νό μα τι Κυ-
ρί ου εὐ λό γη σον Πά τερ». Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς…» καί ὁ 
Προ ε στώς τήν Εὐ χήν· «Δέ σπο τα Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ…». Ἀ πό λυ σις· «Ὁ 
ἐμπτυ σμούς καί μά στι γας καί κο λα φι σμούς καί Σταυ ρόν καί θά να τον 
ὑ πο μεί νας, δι ά τήν τοῦ κό σμου σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός 
ἡμῶν...». «Δι ’ εὐ χῶν...». Ἀ κο λου θεῖ:

Ο ΜΕ ΓΑΣ Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

(Τ.Μ.Ε. Τυπικόν Τριῳδίου § 84)
 

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 5 Ἰδιόμελα· «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο...» 

εἰς 6.
Δόξα: «Ὤ πῶς ἡ πα ρά νο μος συ να γω γή...».
Καί νῦν: «Φοβερόν καί παράδοξον...».
Εἴσοδος: Με τά Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν...» Ὁ Δι ά κο-

νος· «Ἑ σπέ ρας» καί εὐ θύς ἀ μέ σως «Προ κεί-
με νον ... δι ε με ρί σα ντο τά ἱ μά τι ά μου...», καί 
τά Ἀ να γνώ σμα τα. Με τά τό γ΄ Ἀ νά γνω σμα τό 
Προ κεί με νον τοῦ Ἀ πο στό λου.

Ἀπόστολος: «Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ...» (Α΄ Κορ. α΄ 18 – 
β΄ 2).

Εὐαγγέλιον: «Συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς...» 
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(Ματθ. κζ΄ 1- 38, Λουκ. κγ΄ 39 – 43, Ματθ. κζ΄ 
39 – 54, Ἰω. ιθ΄ 31 – 37, Ματθ. κζ΄ 55 – 61).

 Ὑ πάρ χο ντος Δι α κό νου τό Εὐ αγ γέ λι ον ἀ να γι νώ σκε ται ἀ π’ ἄμ βω νος. 
Ἀ να γι νω σκο μέ νου τοῦ Εὐ αγ γε λί ου, εἰς τό ση μεῖ ον «Ὀ ψί ας δέ γε νο μέ νης 
ἦλ θεν ἄν θρω πος πλού σι ος...» εἷς τῶν Ἱ ε ρέ ων φέ ρων ἐπι τρα χή λι ον καί φε-
λό νι ον καί ἔ χων εἰς χεῖ ρας λευ κήν σιν δό να προ σέρ χε ται εἰς τό μέ σον τοῦ 
να οῦ ὅ που εὑ ρί σκε ται ὁ Ἐ σταυ ρω μέ νος καί ποι εῖ τήν ἀπο κα θή λω σιν. Εἰς 
τό· «Λα βών τό σῶ μα...», κα λύ πτει δι ά τῆς σιν δό νος τό Σῶ μα τοῦ Ἐ σταυ-
ρω μέ νου, τό με τα φέ ρει ἐν εὐ λα βεί ᾳ εἰς τό Ἅ γι ον Βῆ μα καί τό το πο θε τεῖ 
ἐ πί τῆς Ἁ γί ας Τρα πέ ζης. Ὁ Χορός μετά τό πέρας τοῦ Εὐαγγελίου· «Δόξα 
σοι, Κύριε, δόξα σοι».

Ἀ κο λου θεῖ ἡ Ἐ κτε νής «Εἴ πω μεν πά ντες...», Κα τα ξί ω σον καί τά 
Πλη ρω τι κά.

Με τά τά Πλη ρω τι κά, οἱ Χο ροί ἐκ τῆς Βο ρεί ου Πύ λης τοῦ Ἱ ε ροῦ 
Βή μα τος, ἄρ χο νται ψάλ λειν τά Ἀ πό στι χα· «Ὅ τε ἐκ τοῦ ξύ λου...» με τά 
τῶν στί χων αὐ τῶν καί κρου ο μέ νων πεν θί μως τῶν κω δώ νων γί νε ται ἡ πε-
ρι φο ρά τοῦ Ἐ πι τα φί ου ἐ ντός τοῦ Να οῦ καί ἡ το πο θέ τη σίς του εἰς τό πρός 
τοῦ το ἑ τοι μα σθέν κου βού κλι ον.

Ἡ πο μπή ἐ ξέρ χε ται τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος προ πο ρευ ο μέ νων λα μπα-
δού χων, τῶν ἑ ξα πτε ρύ γων, τῶν ψαλ τῶν, καί τοῦ δι α κό νου θυ μι ῶντος. Οἱ 
ἱ ε ρεῖς ἐν δε δυ μέ νοι ἐ πι τρα χή λι ον καί φε λό νι ον, τοῦ πρώ του αὐ τῶν φέ ρο-
ντος ἐν τῇ δε ξι ᾷ τό Ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον, αἴ ρο ντες ἐ πί κε φα λῆς αὐ τῶν τόν 
Ἐ πι τά φι ον, ποι οῦ σι τρεῖς κύ κλους πε ρί τό Κου βού κλι ον. Εἶ τα τι θέ α σιν 
αὐ τόν εἰς τό Κου βού κλι ον, ῥαί νου σι μέ ἄν θη καί το πο θε τοῦ σιν ἐ π’ αὐ τοῦ 
καί τό Ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον. Ἀ σπά ζο νται ἀ κο λού θως τό Ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον 
καί τόν Ἐ πι τά φι ον, τῶν Χο ρῶν ψαλ λόντων, πρό τοῦ Κου βου κλί ου, τό· Δό-
ξα, Καί νῦν· «Σέ τόν ἀ να βαλ λό με νον...».
«Νῦν ἀ πο λύ εις...», τό Τρι σά γι ον καί τά Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ εὐ σχή μων Ἰ ω-
σήφ...» μέχρι τοῦ «κηδεύσας ἀπέθετο». Δόξα, Καί νῦν· «Ταῖς Μυ ρο φό-
ροις γυ ναι ξί...» μέχρι τοῦ «ἐδείχθη ἀλλότριος». Ὁ δι ά κο νος· «Σο φί α». Ὁ 
Ἱ ε ρεύς· «Ὁ ὤν εὐ λο γη τός...» καί ποι εῖ τήν Ἀ πό λυ σιν· «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς τούς 
ἀν θρώ πους καί δι ά τήν ἡ με τέ ραν σω τη ρί αν τά φρι κτά πά θη καί τόν 
ζω ο ποι όν Σταυ ρόν καί τήν ἑ κού σι ον τα φήν σαρ κί κα τα δε ξά με νος, 
Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».
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7. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Θε ό σω μος Τα φή καί ἡ εἰς ᾍ δου κά θο δος 
τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ καί Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Καλ λι ο πί ου 
μάρ τυ ρος, Γε ωρ γί ου Μυ τι λή νης, Σάββα τοῦ νέου ὁσίου τοῦ ἐν Καλύμνῳ 
ἀσκήσαντος. 

Τῇ Με γά λῃ Πα ρα σκευ ῇ ἑ σπέ ρας: Ψάλ λε ται ὁ Ὄρ θρος τοῦ Μ. Σαβ βά-
του, ἤ τοι ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἐ πι τα φί ου Θρή νου κα τά τήν ἐν τῷ Τ.Μ.Ε § 85 
δι α τύ πω σιν.
 Ὁ Ἱ ε ρεύς «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός», τό Τρι σά γι ον, τά Τρο πά ρι α «Σῶ-
σον, Κύ ρι ε, τόν λα όν σου» καί ὁ Ἑ ξά ψαλ μος. Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος» τά 
Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ εὐ σχή μων Ἰ ω σήφ» μέ χρι τοῦ «κη δεύ σας ἀ πέ θε το», Δό-
ξα· «Ὅ τε κα τῆλ θες» ὁ λό κλη ρον, Καί νῦν· «Ταῖς Μυ ρο φό ροις» μέ χρι τοῦ 
«ἐ δεί χθη ἀλ λό τρι ος». Εἶ τα μι κρά Συ να πτή ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως με τ’ ἐκ φω-
νή σε ως· «Ὅ τι σόν τό κρά τος», καί ψάλ λο νται τά Κα θί σμα τα· «Σιν δό νι 
κα θα ρᾷ», Δό ξα, Καί νῦν· «Ἐ ξέ στη σαν χο ροί». Ὁ Ν΄ χῦ μα καί ἀ κο λού θως 
ψάλ λε ται ὁ Κα νών· «Κύμ α τι θα λάσ σης» εἰς 6 Τρο πά ρι α ἐν ἑκά στῃ ᾨ δῇ 
καί πά λιν ὁ Εἱρ μός. Ἀ πό Γ΄ ᾨ δῆς ψάλλεται τό Κά θι σμα· «Τόν Τά φον σου, 
Σω τήρ». Ἀ φ’ Στ΄ ᾨ δῆς ἀ να γι νώ σκονται τό Κο ντά κι ον, ὁ Οἶ κος, τό Μη νο-
λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ δί ου. Με τά τόν ἐν τέ λει τῆς 
Η΄ ᾨ δῆς Εἱρ μόν, ὁ Διάκονος ἐκ φω νεῖ· «Τήν Θε ο τό κον καί μη τέ ρα» καί 
ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨ δή εἰς τό τέ λος τῆς ὁ ποί ας οἱ Ἱ ε ρεῖς ἐ ξέρ χο νται τοῦ Ἱ ε-
ροῦ Βή μα τος ψάλλοντες τό «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ...» θυμιῶντες τόν Ἐπιτάφιον 
καί τόν λαόν. Ἀκολούθως ἵ στανται πρό τοῦ Ἐ πι τα φί ου, ὅ που ψάλ λουσι 
μετά τῶν Χορῶν τά Ἐ γκώ μι α εἰς Στά σεις τρεῖς. Εἰς τό τέ λος τῆς Α΄ Στά-
σε ως γί νε ται μι κρά Συ να πτή μέ ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ τι ηὐ λό γη ταί σου τό ὄ νο-
μα» καί εἰς τό τῆς β΄ ἐ πί σης μι κρά Συ να πτή μέ ἐκ φώ νη σιν·  «Ὅ τι Ἅγι ος 
εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ ἐ πί θρό νου δό ξης τῶν Χε ρου βείμ ἐ πα να παυ ό με νος». 
Εἰς τό Ἐ γκώ μι ον «Ἔρ ρα ναν τόν τά φον» τῆς γ΄ Στά σε ως, ὁ Ἐπι τά φι ος 
ῥαί νε ται δι ά ῥο δο στά γμα τος καί ῥο δο πε τά λων. Πλη ρω θέντων τῶν Ἐ γκω-
μί ων, γί νε ται μι κρά Συ να πτή μέ ἐκ φώ νη σιν· «Σύ γάρ εἶ ὁ Βα σι λεύς τῆς 
εἰ ρή νης» καί ψάλ λο νται τά Ἀ να στά σι μα Εὐ λο γη τά ρι α ἀρ γῶς. Ἀ κο λού-
θως γί νε ται καί πά λιν μι κρά Συ να πτή με τ’ ἐκ φω νή σε ως· «Ὅ τι σέ αἰ νοῦ-
σι» καί ψάλ λε ται ὡς Ἐ ξα πο στει λά ρι ον ὁ στί χος· «Ἅ γι ος Κύ ρι ος ὁ Θε ός 
ἡ μῶν» τρίς, μό νον. Εἰς τούς Αἴ νους· τά 4 Ἰ δι ό με λα «Σή με ρον συ νέ χει 
τά φος». Δό ξα· «Τήν σή με ρον μυ στι κῶς», Καί νῦν· «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη». 
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Δο ξο λο γί α Με γά λη. Εἰς τό ᾀ σμα τι κόν «Ἅ γι ος ὁ Θε ός» γί νε ται ἡ ἔ ξο δος 
καί ἡ πε ρι φο ρά τοῦ Ἐ πι τα φί ου πέ ριξ τοῦ να οῦ με τά τοῦ ἱ ε ροῦ Εὐ αγ γε-
λί ου, τό ὁ ποῖ ον κρα τεῖ ὁ Ἱ ε ρεύς εἰς πέν θι μον στά σιν (ἔμπροσθεν ἡ εἰκών 
τῆς σταυρώσεως).
 Ἐ πα νελ θού σης τῆς πο μπῆς εἰς τόν να όν, ὁ Ἱ ε ρεύς ἐκ φω νεῖ ἐκ τῆς 
Ὡραί ας Πύ λης· «Πρό σχω μεν. Εἰ ρή νη πᾶ σι. Σο φί α» καί εἰ σά γε ται ὁ ἐ πι-
τά φι ος εἰς τό Ἱ ε ρόν, ὅπου λιτανεύεται πέριξ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ψαλ-
λο μέ νων τῶν ἀ πο λυ τι κί ων· «Ὅ τε κα τῆλ θες», «Ταῖς Μυ ρο φό ροις» καί «Ὁ 
εὐ σχή μων». Εἰς τό τέ λος τοῦ Τρο πα ρί ου τού του, καί συγκε κρι μέ νως εἰς 
τόν στί χον· «κη δεύ σας ἀ πέ θε το», ὁ Ἐ πι τά φι ος ἐ να πο τί θε ται ἐ πί τῆς Ἁ γί-
ας Τρα πέ ζης. Εὐ θύς ὁ Ἀ να γνώ στης ἀ να γι νώ σκει τό Τρο πά ρι ον τῆς Προ-
φη τεί ας, τήν Προ φη τεί αν (Ἰ εζ. λ ζ΄ 1 – 14) καί τόν Ἀ πό στο λον (Α΄ Κορ. ε΄ 
6 – 8, Γαλ. γ΄ 13 – 14) εἰς τό τέ λος τοῦ ὁ ποί ου ἐ πι συ νά πτονται οἱ στί χοι· 
«Ἀ να στή τω ὁ Θε ός» καί εὐ θύς τό Εὐ αγ γέ λι ον (Ματ θ. κ ζ΄ 62 – 66), ὑ πό 
τοῦ Ἱ ε ρέ ως ἀ πό τῆς Ὡ ραί ας Πύ λης. Ἡ Ἐ κτε νής «Εἴ πω μεν πά ντες», τά 
Πλη ρω τι κά με ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ τι Θε ός ἐ λέ ους», «Εἰρήνη πᾶσι...» ἡ εὐ χή 
τῆς κε φα λο κλι σί ας «Κύ ρι ε, ἅ γι ε, ὁ ἐν ὑ ψη λοῖς», ἡ ἐκφώνησις «Σόν γάρ 
ἐστι» «Σο φί α. Ὁ ὤν εὐ λο γη τός» καί ἡ Ἀ πό λυ σις· «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς τούς ἀν-
θρώ πους καί δι ά τήν ἡ με τέ ραν σω τη ρί αν...».

Τῷ Μ. Σαββάτῳ πρωΐ:
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...».
Προοιμιακός.

Ἑσπέρια: Τά 4 Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ α΄ ἤ χου· «Τάς 
ἑσπε ρι νάς ἡ μῶν εὐ χάς...» κτλ καί τά 3 Ἰ δι ό-
με λα τῆς ἡ μέ ρας· «Σή με ρον ὁ ᾍ δης στέ νων 
βο ᾷ...», εἰς 4.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον· «Τήν σήμερον μυστικῶς...».
Καὶ νῦν: «Τήν πα γκό σμι ον δό ξαν...».
Εἴσοδος: Με τ’ Εὐ αγ γε λί ου – «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τά 

Ἀ να γνώ σμα τα.
 α. – Γε νέ σε ως τό ἀ νά γνω σμα· «Ἐν ἀρ χῇ ἐ ποί-

η σεν ὁ Θε ός...».
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 β. – Προ φη τεί ας Ἰ ω νᾶ τό ἀ νάγνω σμα· «Ἐ γέ-
νε το λό γος Κυ ρί ου...».

 γ. – Προ φη τεί ας Δα νι ήλ τό Ἀ νάγνω σμα· 
«Ἔ τους ὀ κτω και δε κά του...».

 (Τά ἀ νω τέ ρω Ἀ να γνώ σμα τα εἰς τό Τρι  ῴδι ον ἔ χουσιν ἀντι στοί χως 
ἀ ρί θμη σιν α΄, δ΄, καί ι ε΄).
 Εἰς τό τέ λος τοῦ τρίτου Ἀ να γνώ σμα τος ψάλ λο μεν εἰς ἦ χον α΄. «Τόν 
Κύ ρι ον ὑ μνεῖ τε καί ὑ πε ρυ ψοῦ τε εἰς πά ντας τούς αἰ ῶ νας», τό ὁποῖον 
καί ἐ πα να λαμ βά νε ται εἰς τό τέ λος ἑ κά στου στί χου τῆς η΄ ᾨ δῆς μέ χρι τέ-
λους, ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ. Εἶτα: «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν» καί ἐκ φώ νη σις· 
«Ὅ τι Ἅ γι ος εἶ...».
Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀπόστολος: Με γά λου Σαβ βά του. «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν 

ἐ βα πτί σθη μεν...» (Ῥωμ. ς΄, 3 – 11). Μετά τό 
πέρας τοῦ Ἀποστόλου δέν ψάλ λε ται τό· «Ἀλ-
λη λούϊα» ἀλλ’ ἀ ντ’ αὐ τοῦ ὁ λει τουρ γῶν Ἱ ε-
ρεύς ἐ ξερ χό με νος εἰς τά βη μό θυ ρα καί σκορ-
πί ζων φύλ λα δά φνης ψάλ λει εἰς ἦ χον Βα ρύν 
τό· «Ἀ νά στα ὁ Θε ός...», τό ὁ ποῖ ον ἐ πα να λαμ-
βά νου σιν οἱ Χο ροί ἐ ναλ λάξ με τά τῶν ψαλ μι-
κῶν στί χων, ὡς ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ, μέ χρις ὅ του ὁ 
Ἱ ε ρεύς πε ρι έλ θῃ ὅ λον τόν Να όν.

Εὐαγγέλιον: Μεγάλου Σαββάτου· «Ὀ ψέ Σαβ βά των...» 
(Ματ θ. κη΄, 1 – 20).

Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

 Ἀ ντί τοῦ Χε ρου βι κοῦ, ὁ ὕ μνος· «Σι γη σά τω πᾶ σα σάρ ξ βρο τεί α...». 
Ἡ Εἴ σο δος τῶν Τι μί ων Δώ ρων γί νε ται με τά τήν φρά σιν· «πά σης ἀρ χῆς 
καί ἐ ξου σί ας», καί εὐ θύς ὁ β΄ Χο ρός συ μπλη ρώ νει τόν ὕ μνον ἀ πό τοῦ ση-
μεί ου· «Τά πο λυ όμ μα τα Χε ρου βείμ...», καί ἑ ξῆς.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἐπί σοί χαίρει...».
Κοινωνικόν: «Ἐ ξη γέρ θη, ὡς ὁ ὑ πνῶν Κύ ρι ος, καί ἀ νέ στη 

σῴ ζων ἡ μᾶς. Ἀλ λη λού ϊα».
 Ἀ ντί τοῦ· «Εἴ δο μεν τό φῶς», εἰς ἦ χον β΄, εἱρ μο λο γι κῶς, τό «Μνή-
σθη τι, εὔ σπλα χνε, καί ἡ μῶν, κα θώς ἐ μνη μό νευ σας τοῦ λῃ στοῦ ἐν τῇ 
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βα σι λεί ᾳ τῶν οὐ ρα νῶν».
Ἀπόλυσις:   «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

8. Η Α ΓΙ Α ΚΑΙ ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ ΤΟΥ ΠΑ ΣΧΑ. Ἡ Ζω η φό ρος 
Ἀ νά στα σις τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ καί Σω τῆ ρος ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. 
Ἡ ρω δί ω νος, Ἀ γά βου, Ῥού φου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος καί Ἑρμοῦ ἐκ τῶν 
Ο ́ Ἀ πο στό λων.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 1, 2)

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Πε ρί τήν 11ην μ.μ. ἄρ χε ται τό Με σο νυ κτι κόν. Ὁ 
Ἱ ε ρεύς: «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός ἡ μῶν...», «Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν...» «Βα σι-
λεῦ Οὐ ρά νι ε...», Τρι σά γι ον, «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄). Δό ξα, Καί νῦν· «Δεῦ τε 
προ σκυ νή σω μεν...», ὁ Ν΄ (χῦ μα) καί ἀ μέ σως ψάλ λε ται ὁ Κα νών· «Κύ μα-
τι θα λάσ σης» εἰς 6 Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ με τά στί χου· «Δό ξα σοι, ὁ 
Θε ός ἡ μῶν, δό ξα σοι». Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ 
Εἱρ μός αὐ τῆς. Τό μετά την Γ΄ ᾨδήν κάθισμα καθώς καί τό μετά τήν ΣΤ΄ 
ᾨδήν Κοντάκιον καί Οἶκος καί Συναξάριον οὐ λέγονται. Με τά τήν Θ΄ 
ᾨ δήν λέ γε ται ἀ πό τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος τό Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Ὅ τε κα τῆλ θες...». Ἡ Ἐ κτε νής «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...» καί με τά τήν 
ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ τι ἐ λε ή μων...» ἡ Ἀ πό λυ σις· «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Με τά ταῦ τα ὁ Ἱ ε ρεύς ἱ στά με νος πρό τῆς Ὡ ραί ας Πύ λης καί βλέ-
πων πρός δυ σμάς, κρα τῶν τρί κη ρον ἀ νημ μέ νον ἐκ τῆς ἀ κοι μή του καν δή-
λας, προ σκα λεῖ τούς πι στούς ἵ να ἀ νά ψω σι τάς λα μπά δας αὐ τῶν, ψάλ λων 
εἰς ἦ χον πλ. α΄ τό: «Δεῦ τε λά βε τε φῶς ἐκ τοῦ ἀ νε σπέ ρου φω τός καί 
δο ξά σα τε Χρι στόν τόν ἀ να στά ντα ἐκ νε κρῶν». Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά-
νε ται πολ λά κις ὑ πό τῶν χο ρῶν.

Ἐν συ νε χεί ᾳ ὁ Ἱ ε ρεύς κρα τῶν τό Εὐ αγ γέ λι ον καί τό τρί κη ρον, 
ἐ ξέρ χε ται με τά τῶν Χο ρῶν καί τοῦ λα οῦ, τοῦ να οῦ, προ πο ρευ ο μέ νων 
λα μπά δων καί ἑ ξα πτε ρύ γων, ψάλ λων τό γνω στόν ὡς «Κα λός Λό γος» 
τρο πά ρι ον· «Τήν ἀ νά στα σίν σου, Χρι στέ Σω τήρ, ἄγ γε λοι ὑ μνοῦ σιν ἐν 
οὐ ρα νοῖς. Καί ἡ μᾶς τούς ἐ πί γῆς κα τα ξί ω σον, ἐν κα θα ρᾷ καρ δί ᾳ 
σέ δο ξά ζειν». Τό αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νε ται μέ χρις ὅ του φθά σω σιν εἰς τήν 
ἐ ξέ δραν ὅ που θά γί νῃ ἡ τε λε τή τῆς Ἀ να στά σε ως. Φθά σαντες εἰς τήν ἐ ξέ-
δραν ὁ δι ά κο νος ἐκ φω νεῖ: «Καί ὑ πέρ τοῦ κα τα ξι ω θῆ ναι ἡ μᾶς...» καί ὁ 
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Ἱ ε ρεύς ἀ να γι νώ σκει τό Β΄ Ἑ ω θι νόν Εὐ αγ γέ λι ον. Με τά τήν ἀ νά γνω σιν τοῦ 
Εὐ αγ γε λί ου, λα βών θυ μι α τόν καί θυ μι ῶν τό Ἱ ε ρόν Εὐ αγ γέ λι ον καί τήν 
Εἰ κό να τῆς Ἀ να στά σε ως, ὁ Ἱ ε ρεύς ἐκ φω νεῖ: «Δό ξα τῇ Ἁ γί ᾳ καί Ὁ μο-
ου σί ῳ καί Ζῳο ποι ῷ καί Ἀ δι αι ρέ τῳ Τρι ά δι, πάντο τε νῦν καί ἀ εί καί 
εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων». Καί ψάλ λε ται τό· «Χρι στός Ἀ νέ στη...» 
τρίς. Τοῦ το ψάλ λε ται καί ἑ ξά κις ὑ πό τῶν Χο ρῶν, τοῦ Ἱ ε ρέ ως ἀ παγ γέλ-
λο ντος τούς στί χους· «Ἀ να στή τω ὁ Θε ός...» (ἴδε τούς στίχους εἰς τό Γ΄ 
Ἀντίφωνον, κατωτέρω), κα θώς καί τό Δό ξα, Καί νῦν. Ἀ κο λού θως ψάλ-
λε ται καί πά λιν ἀρ γῶς τό· «Χρι στός Ἀ νέ στη...» (ἅ παξ) ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως 
καί λέ γο νται ὑ πό τοῦ δι α κό νου τά Εἰ ρη νι κά. Με τά τήν ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ-
τι πρέ πει σοι...» ἐ πα νερ χό με θα εἰς τόν να όν, ψαλ λο μέ νου τοῦ Κα νό νος 
τοῦ Πά σχα «Ἀναστάσεως ἡμέρα...» εἰς 6 Τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ με τά 
στί χου· «Δό ξα τῇ Ἁ γί ᾳ Ἀ να στά σει σου Κύ ρι ε», εἰς δέ τά δύ ο τε λευ ταῖ α· 
Δό ξα, Καί νῦν. Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἐ πα να λαμ βά νε ται ὁ Εἱρ μός ὡς 
Κα τα βα σί α, τό· «Χρι στὸς ἀ νέ στη...» (τρίς) καί τό· «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» 
(ἅπαξ). Γί νε ται καί μι κρά Συ να πτή εἰς ἑ κά στην ᾨ δήν μέ τάς ἀ κο λού θους 
ἐκ φω νή σεις:

Μετά τήν α΄ ᾨδήν:  Ὅτι Σόν τό κράτος ...
Μετά τήν γ΄ ᾨδήν:  Ὅτι Σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν ...
Μετά τήν δ΄ ᾨδήν:  Ὅτι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος ...
Μετά τήν ε΄ ᾨδήν:  Ὅτι ἡγίασται καί δεδόξασται ...
Μετά τήν στ΄ ᾨδήν: Σύ γάρ εἶ ὁ Βασιλεύς ...
Μετά τήν ζ΄ ᾨδήν:  Εἴη τό κράτος τῆς Βασιλείας σου ...
Μετά τήν η΄ ᾨδήν:  Ὅτι ηὐλόγηταί Σου τό ὄνομα ...

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ἡ Ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον...» καί 
ἀμέσως ἡ δ΄ ᾨδή: «Ἐπί τῆς Θείας φυλακῆς...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον· «Εἰ καί ἐν τά φῳ...» καί ὁ Οἶ κος· 
«Τόν πρό ἡ λί ου Ἥ λι ον...». Συ να ξά ρι ον τῆς 
ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη κο στα ρί-
ου. Ἀ μέ σως τό· «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ» (τρίς) 
ἀρ χο μέ νου τοῦ Ἱ ε ρέ ως, καί τό «Ἀ να στάς ὁ 
Ἰ η σοῦς...» (ἅπαξ).

Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος μετά τῶν Μεγαλυ- 
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ναρίων ὡς ἀκολούθως:
 1. Με γά λυ νον, ψυ χή μου, τόν ἐ θε λου σί ως πα θό ντα καί τα φέντα καί 
ἐ ξα να στά ντα τρι ή με ρον ἐκ τά φου.

   «Φω τί ζου, φω τί ζου ...»
2. Με γά λυ νον, ψυ χή μου, τόν ἐ ξα να στά ντα, τρι ή με ρον ἐκ τά φου, 

Χρι στόν τόν ζω ο δό την.
   «Φω τί ζου, φω τί ζου ...»
3. Χρι στός τό Και νόν Πά σχα, τό ζω ό θυ τον θῦ μα, ἀ μνός Θε οῦ ὁ αἴ-

ρων τήν ἁ μαρ τί αν κό σμου.
   «Ὤ θεί ας! ὤ φί λης! ...»
4. Σή με ρον πᾶ σα κτί σις, ἀ γάλ λε ται καί χαί ρει, ὅ τι Χρι στός ἀ νέ στη, 

καί ᾍ δης ἐ σκυ λεύ θη.
   «Ὤ θεί ας! ὤ φί λης! ...»
5. 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.
   «Ὤ Πά σχα τό μέ γα ...»
6. Καί νῦν... Χαῖ ρε, Παρ θέ νε, χαῖ ρε, χαῖ ρε εὐ λο γη μέ νη, χαῖ ρε δε δο-

ξα σμέ νη, σός γάρ Υἱ ός ἀ νέ στη τρι ή με ρος ἐκ τά φου.
   «Ὤ Πά σχα τό μέ γα ...»
Κα τα βα σί α. «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α τῇ Κε χα ρι τω μέ νῃ, Ἁ γνή, Παρ θέ νε 

χαῖ ρε, καί πά λιν ἐ ρῶ χαῖ ρε, ὁ σός Υἱ ός ἀ νέ στη, τρι ή με ρος ἐκ τά φου».
   «Φω τί ζου, Φω τί ζου ...»

«Χριστός Ἀνέστη...» (τρίς) καί «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς...» (ἅπαξ). 
Συναπτή μικρά. Ἐκφώνησις· «Ὅτι σέ αἰνοῦσι...».
Ἐξαποστειλάριον: «Σαρκί ὑπνώσας...» (τρίς).
Αἶνοι: Τά 4 Στι χη ρά Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου· 

«Ὑ μνοῦ μεν σου Χρι στέ...» καί τά 4 Στι χη ρά 
τοῦ Πά σχα· «Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί-
χων αὐ τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» μέ χρι τοῦ «Καί οὕ-
τω βο ή σω μεν», ὁ πό τε ὁ β΄ Χο ρός ψάλ λει τό· 
«Χρι στός Ἀ νέ στη...» τό ὁ ποῖ ον ἐ πα να λαμ βά-
νει ὁ α΄ καί πά λιν ὁ β΄ Χο ρός καί οὕ τως ἄρ-
χε ται ἡ Θεία Λει τουρ γί α δι ά τῆς ἐκ φω νή σε ως 
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ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως τοῦ· «Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βα σι-
λεί α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Με τά τό· «Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βα σι λεί α...» ψάλ λε ται δε κά κις τό· «Χρι-
στός Ἀ νέ στη...», τρίς ἀ πό τοῦ Βή μα τος καί ἑ ξά κις ὑ πό τῶν Χο ρῶν, τοῦ 
Δι α κό νου (ἤ τοῦ Ἱ ε ρέ ως) ἀ παγ γέλ λοντος ἀ πό τῆς Ὡ ραί ας Πύ λης τούς 
στί χους «Ἀ να στή τω ὁ Θε ός...» κα θώς καί τοῦ· Δό ξα καί Καί νῦν, καί πά-
λιν ἅ παξ ἀ πό τοῦ Βή μα τος. Τά Εἰ ρη νι κά καί ἀ κο λού θως τά Ἀ ντί φω να τοῦ 
Πά σχα ὡς ἑ ξῆς:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
• Ψάλατε δή τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.                         
• Εἴπατε τῷ Θεῷ ὡς φοβερά τά ἔργα σου.           «Ταῖς πρεσβείαις
• Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι       τῆς Θεοτόκου...»
καί ψαλάτωσάν σοι.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
• Ὁ Θεός οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καί 
εὐλογήσαι ἡμᾶς.
• Ἐπιφάναι τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’     
ἡμᾶς καί ἐλεήσαι ἡμᾶς.          
• Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τήν ὁδόν σου,  
ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τό σωτήριόν σου.           
• Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί ὁ Θε-
ός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί πάντες.

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ 
νεκρῶν, ψάλλοντάς 
Σοι· Ἀλληλούϊα»
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οἱ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό
προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.
• Ὡς ἐκλείπει καπνός ἐκλιπέτωσαν,
ὡς τήκεται κηρός ἀπό προσώπου πυρός.   «Χριστός ἀνέστη
• Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοί         ἐκ νεκρῶν...».
ἀπό προσώπου τοῦ Θεοῦ καί οἱ δίκαιοι
εὐφρανθήτωσαν.
• Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος,
ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

Εἰσοδικόν : «Ἐν Ἐκ κ λη σί αις εὐ λο γεῖ τε τόν Θε όν, Κύ ρι ον 
ἐκ πη γῶν Ἰσ ρα ήλ, Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ 
ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν, ψάλ λο ντάς Σοι·  Ἀλ λη-
λού ϊα».

 (Τό Εἰσοδικόν τοῦτο ψάλλεται καθ’ ἑκάστην μέχρι τῆς Ἀποδόσεως 
τοῦ Πάσχα).
 Εὐ θύς τό· «Χρι στός ἀ νέ στη...» καί ἡ Ὑ πα κο ή· «Προ λα βοῦ σαι τόν 
ὄρ θρον...».
Κοντάκιον:  «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
Ἀντί Τρισαγίου:  «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
 (Τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν...» ψάλλεται μέχρι καί τοῦ Σαββάτου τῆς 
Διακαινησίμου καθώς καί τήν ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα).
Ἀπόστολος: Τοῦ Πά σχα· «Τόν μέν πρῶ τον λό γον...» (Πράξ. 

α΄, 1 – 8).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Πά σχα· «Ἐν ἀρ χῇ ἦν ὁ Λό γος...» (Ἰ ω, α΄ 

1 – 17).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...».
Κοινωνικόν: «Σῶ μα Χρι στοῦ με τα λά βε τε, πη γῆς ἀ θα νά-

του γεύ σα σθε. Ἀλ λη λού ϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς»:«Χριστός ἀνέστη...».
Ἀντί τοῦ «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου»: «Χριστός Ἀνέστη...» τρίς. (Χῦμα).

Ἐν συ νε χεί ᾳ ἀ να γι νώ σκε ται ὁ Κα τη χη τι κός λό γος τοῦ Ἱ ε ροῦ Χρυ-
σο στό μου· «Εἴ τις εὐ σε βής καί φι λό θε ος...». Εἰς τό τέ λος τοῦ λό γου, τό 
ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ ἁ γί ου Ἰ ωάν νου τοῦ Χρυ σο στό μου· «Ἡ τοῦ στό μα τός 
σου...».
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Ἀ πό λυ σις: Γί νε ται δι α λο γι κή ὡς ἀ κο λού θως: «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ-
μεν», «Εὐ λο γί α Κυ ρί ου...», «Δό ξα σοι ὁ Θε ός ἡ μῶν, δό ξα σοι. Ὁ ἀνα στάς 
ἐκ νε κρῶν... ἐ λε ή σαι καί σώ σαι ἡ μᾶς ὡς ἀ γα θός καί φι λάν θρω πος». Ὁ 
Ἱ ε ρεύς πρός τόν λα όν: «Χρι στός ἀ νέ στη». Ὁ λα ός «Ἀ λη θῶς ἀ νέ στη». Τό 
αὐ τό ἐ πα να λαμ βά νε ται ἐκ τρί του. Ἀ κο λού θως ὁ Ἱ ε ρεύς: «Δό ξα τῇ Αὐ τοῦ 
τρι η μέ ρῳ ἐ γέρ σει». Καί ὁ λα ός: «Προ σκυ νοῦ μεν Αὐ τοῦ τήν τρι ή με ρον 
ἔ γερ σιν». Καί ὁ Ἱ ε ρεύς κα τα κλεί ει δι ά τοῦ· «Χρι στός ἀ νέ στη...» (ὅ λον).

Ση μεί ω σις: Τό «Χρι στός Ἀ νέ στη...» (χῦ μα) ἀ ντί τοῦ «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» κα-
θώς καί ἡ δι α λο γι κή ἀ πό λυ σις γί νο νται μέ χρι καί τοῦ Σαβ βά του τῆς Δι α και νη σί μου.

Ἡ  Θ΄ τοῦ Πάσχα.

Ἀ πό τῆς σή με ρον Κυ ρι α κῆς μέ χρι καί τοῦ Σαβ βά του τῆς Δι α και-
νη σί μου, κα θώς καί τήν ἡ μέ ραν τῆς Ἀ πο δό σε ως τοῦ Πά σχα, ἀ ντί τῆς πρό 
τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ Θ΄ Ὥ ρας, τοῦ Με σο νυ κτι κοῦ καί τοῦ Ἀ πο δεί πνου, τε λεῖ-
ται ἡ ἀ κό λου θος ἐ ναρ κτή ρι ος ἀ κο λου θί α, γνω στή ὡς Θ΄ τοῦ Πά σχα: (Ὅ λα 
χῦ μα).

«Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...», «Χρι στός ἀ νέ στη...» (γ΄), «Ἀ νά στα σιν Χρι-
στοῦ θε α σά με νοι...» (γ΄), «Προ λα βοῦ σαι τόν ὄρ θρον...», «Εἰ καί ἐν τά φῳ 
κα τῆλ θες...», «Ἐν τά φῳ σω μα τι κῶς...», Δό ξα· «Ὡς ζω η φό ρος ὡς πα ρα-
δεί σου ὡ ραι ό τε ρος...», Καί νῦν· «Τό τοῦ Ὑ ψί στου ἡ γι α σμέ νον...» «Κύ ρι ε 
ἐ λέ η σον» (μ΄), Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν...», «Ἐν ὀ νό μα τι Κυ ρί-
ου...», «Δι ’ εὐ χῶν...».

Ἡ ὡς ἄ νω ἀ κο λου θί α ἐ πα να λαμ βά νε ται τρίς καί εἶ τα γί νε ται ἀ πό-
λυ σις ἐ πι σφρα γι ζο μέ νη δι ά τοῦ «Χρι στός ἀ νέ στη ἐκ νε κρῶν...». Εἰς τό 
Ἀ πό δει πνον πρό τῆς Ἀ πο λύ σε ως λέ γε ται καί ἡ εὐ χή· «Κύ ρι ε, Κύ ρι ε, ὁ 
ῥυ σά με νος ἡ μᾶς ἀ πό πα ντός βέ λους...».

Τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἑσπέρας.

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης).

Μετά τήν Θ΄ τοῦ Πάσχα, ὁ Ἱερεύς ἐνδύεται ἅπασαν τήν Ἱερατικήν 
αὐτοῦ στολήν καί λαβών θυμιατόν θυμιᾷ πρό τῆς Ἁγίας Τραπέζης 
ἐκφωνῶν: «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ καί Ζωοποιῷ καί Ἀδιαιρέτῳ 
Τριάδι, πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Εἶτα 
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ψάλλεται τό· «Χριστός ἀνέστη» τρίς ἐκ τοῦ Βήματος καί ἑξάκις ὑπό 
τῶν Χορῶν, τοῦ διακόνου ἀπαγγέλλοντος ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τούς 
στίχους· «Ἀναστήτω ὁ Θεός...», καί εἶτα πάλιν ἀπό τοῦ Βήματος ἅπαξ. 
Ἐν συνεχείᾳ λέγονται τά Εἰρηνικά καί ἄρχονται οἱ χοροί τοῦ «Κύριε 
ἐκέκραξα ...» (Ἦχος β΄).

Ἑσπέρια: Στι χη ρά ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου· «Τόν πρό 
αἰ ώ νων ἐκ Πα τρός γεν νη θέ ντα...» 6.

Δόξα: «Τον σωτήριον ὕμνον..».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου...».
Εἴσοδος: Με τά Εὐ αγ γε λί ου. «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό 

Μέ γα Προ κεί με νον· «Τίς Θε ός μέ γας...» με-
τά τῶν στί χων αὐ τοῦ ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα-
ρί ῳ. Ἀ μέ σως: «Καί ὑ πέρ τοῦ κα τα ξι ω θῆ ναι 
ἡ μᾶς...» καί ἀ να γι νώ σκε ται τό Εὐ αγ γέ λι ον 
τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ τῆς Ἀ να στά σε ως. Ἀ κο λου θεῖ 
ἡ Ἐ κτε νής «Εἴ πω μεν πάντες...», «Κα τα ξί ω-
σον...», καί τά Πλη ρω τι κά. Με τά τήν ἐκ φώ νη-
σιν· «Εἴ η τό κρά τος...».

Ἀπόστιχα: Τό Ἀ να στά σι μον Στι χη ρόν· «Ἡ ἀ νά στα σίς 
σου Χρι στέ Σω τήρ...» καί τά στι χη ρά τοῦ Πά-
σχα· «Πάσχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ-
τῶν. Ψαλ λο μέ νων τῶν Πα σχα λί ων στι χη ρῶν 
γί νε ται λι τα νεί α πέ ριξ τοῦ να οῦ.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» τό «Χρι στός ἀ νέ-
στη...» (τρίς).

(Ἡ Ἀρ το κλα σί α κα θ’ ὅ λην τήν Δι α και νή σι μον ἑ βδο μά δα γί νε ται 
αὐ τήν τήν στι γμήν ψαλ λο μέ νου τοῦ «Χρι στός Ἀ νέ στη...»).

Με τά τήν Ἀρ το κλα σί αν τό· «Χρι στός ἀ νέ στη...» (τρίς) χῦ μα, καί 
ἡ ἀ πό λυ σις· «Ὁ ἀ να στάς...» δι α λο γι κή, ὡς ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ τοῦ Πά σχα.

Ση μει ώ σεις:
1. Τό «Νῦν ἀ πο λύ εις...» με τά τοῦ Τρι σα γί ου δέν λέ γε ται κα θ’ ὅ λην τήν Δι α και νή σι-
μον ἑ βδο μά δα κα θώς καί κα τά τόν Ἑ σπε ρι νόν τῆς Ἀ πο δό σε ως τοῦ Πά σχα.
2. Εἰς τούς Ἑ σπε ρι νούς τῆς Δι α και νη σί μου Ἑ βδο μά δος ψάλ λο νται τά με γά λα Προ-
κεί με να ὡς δι α λαμ βά νο νται ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ.
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3. Κα τά τήν Δι α και νή σι μον Ἑ βδο μά δα γί νε ται κα τά λυ σις εἰς πά ντα.

Ὁ Μέγας Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα (Ἀγάπης)
ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.

Ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ὁ Μέγας 
Ἐσπερινός τοῦ Πάσχα ἄρχεται τήν 10ην π.μ., προεξάρχοντος τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.

Οὕτω, ἀναγινωσκομένης τῆς καλουμένης «Θ΄ τοῦ Πάσχα» ἐν τῷ 
Μεγάλῳ Συνοδικῷ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνδύεται τήν Ἀρχιερατικήν αὐτοῦ 
στολήν, παρισταμένων τῶν Ἱερέων καί τῶν Διακόνων, προενδεδυμένων 
τάς οἰκείας αὐτῶν στολάς. Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς «Θ΄ Ὥρας», τῶν Χορῶν 
ψαλλόντων μεγαλοπρεπῶς τό «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καί κρουομένων 
χαρμοσύνως τῶν κωδώνων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ 
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί ἀκολουθούν- των τῶν Ἐπισήμων, κρατῶν 
τό Σκῆπτρον καί τόν Σταυρόν μετά τῆς παραστάσεως τῆς Ἀναστάσεως, 
κατέρχεται ἐν πομπῇ, προπορευο-μένων κατά σειράν τῶν Λαμπαδούχων, 
τῶν Ἑξαπτερύγων, τῶν Χορῶν, τῶν Διακόνων καί τῶν Ἱερέων εἰς στοίχους 
ἀνά δύο. Δύο Διάκονοι, φέροντες δικηροτρίκηρα καί ἕτεροι δύο φέροντες 
διβάμβου-λα καί θυμιατούς, περιστοιχίζουσι τόν Ἀρχιεπίσκοπον.

Τῆς πομπῆς εἰσελθούσης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Μακαριώτατος, 
ἱστάμενος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ, εὐλογεῖ, τῶν Χορῶν ψαλλόντων· «Εἰς 
πολλά ἔτη, Δέσποτα», καί ἀκολούθως εἰσέρχεται εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ὅπου, 
θυμιῶν τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, ἐκφωνεῖ τό· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καί ὁμοουσίῳ» 
καί ἄρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡς δια-λαμβάνεται ἐν τῷ 
Πεντηκοσταρίῳ. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παραμένει κατά τά Εἰρηνικά ἐντός 
τοῦ Ἱεροῦ καί λέγει τήν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι» καί ἀκολούθως, 
περιστοιχιζόμενος ὑπό τῶν Διακόνων, φερόντων διβάμβουλα καί δικη-
ροτρίκηρα, θυμιᾷ τόν ναόν κατά τά Κεκραγάρια. Μετά τό θυμίαμα, 
προπορευόμενων τῶν Διακόνων, κρατούντων θυμιατούς, διβάμβουλα 
καὶ δικηροτρίκηρα, ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Βήμα-τος καί ἀνέρχεται εἰς τόν 
Δεσποτικόν θρόνον, ὅπου οἱ Διάκονοι θυμιῶσιν Αὐτόν καί ἐπανέρχο νται εἰς 
τό Ἱερόν Βῆμα. Εἰς τήν Εἴσοδον ψάλλει τό «Φῶς ἱλαρόν» ἐκ τοῦ Θρόνου, 
συμβαλλόντων τῶν κληρικῶν, καί τό πρῶτον μέγα Προκείμενον. Τῶν 
Χορῶν ἐπαναλαμβανόντων τό Προκείμενον, εἰσέρχεται, προπορευομένων 
τῶν Ἱερέων, εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ὅπου ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης 
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ἀναγινώσκει ἑλληνιστί τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον τμηματικῶς, τό ὁποῖον 
ἐπαναλαμβάνεται εἰς ξένας γλώσσας ὑπό Ἱερέων καί Διακόνων. Εἰς τά 
Ἀπόστιχα, ἀφοῦ ψαλῇ ὑπό τοῦ Β΄ Χοροῦ τό «Ἡ Ἀνάστασίς σου», καί τῶν 
Ἱερέων ἐξελθόντων τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἱσταμένων κατά στοίχους δύο 
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ἀρχίζει, 
ψάλλων τό «Πάσχα ἱερόν», συμψαλλόντων τῶν Ἱερέων, καί ἡ ὅλη πομπή, 
κατά τήν ἰδίαν σειράν, ἐξερχομένη ἐκ τῆς δυτικῆς εἰσόδου, περιέρχεται 
τόν ναόν καί ἀνέρχεται ἐν τῷ Μεγάλῳ Συνοδικῷ, μετά τῶν Ἐπισήμων καί 
τοῦ λαοῦ, ὅπου γίνεται ἡ Ἀπόλυσις καί ψάλλεται ὁ Πολυχρονισμός τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου. Μετά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος ἐκδύεται τήν Ἀρχιερατικήν 
αὐτοῦ στολήν καί ἀνταλλάσσει τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν μετά τῶν 
Ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ, διανέμων πασχαλινά αὐγά.

Ἡ αὐτή τάξις τελεῖται ἐν τοῖς Καθεδρικοῖς Ναοῖς 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ὅπου χοροστατοῦσιν 

οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖται.

9. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ ΤΗΣ ΔΙ Α ΚΑΙ ΝΗ ΣΙ ΜΟΥ. Εὐ ψυ χί ου μάρ τυ ρος τοῦ ἐν Και-
σα ρεί ᾳ. Ῥα φα ήλ, Νι κο λά ου καί Εἰ ρή νης τῶν ἐν Λέ σβῳ Νε ο φα νῶν μαρ-
τύ ρων. Ἡ ἑορτή τῶν νεοφανῶν μαρτύρων μετατίθεται τήν Τρίτην τῆς 
Διακαινησίμου. Ἦ χος β΄.

 (Τ.Μ.Ε. Τυπικόν Πεντηκοσταρίου § 4, 5). 
 
Τῇ Δευ τέ ρᾳ πρω ΐ: Ἡ Θ΄ τοῦ Πά σχα. Με τ’ αὐ τήν ὁ Ἱ ε ρεύς ἐν δύ ε ται 
ἅπα σαν τήν Ἱ ε ρα τι κήν αὐ τοῦ στο λήν, ἵ στα ται κρα τῶν θυ μι α τόν πρό τῆς 
Ἁ γί ας Τρα πέ ζης καί θυ μι ῶν ἐκ φω νεῖ· «Δό ξα τῇ Ἁ γί ᾳ καί Ὁ μο ου σίῳ καί 
Ζῳ ο ποι ῷ καί Ἀ δι αι ρέ τῳ Τρι ά δι, πά ντο τε, νῦν καί ἀ εί καί εἰς τούς αἰ ῶ νας 
τῶν αἰ ώ νων» καί ψάλ λεται τό· «Χρι στός ἀ νέ στη», ὡς καί χθές (δε κά κις). 
Εὐ θύς ἡ Με γά λη Συ να πτή. Με τά τήν ἐκ φώ νη σιν· «Ὅ τι πρέ πει Σοι πᾶ-
σα δό ξα...», ψάλλεται ὁ Κανών τῆς Ἀ να στά σε ως· «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα 
λα μπρυν θῶ μεν λα οί...» ἀπαραλλάκτως ὡς ἐχθές. Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης 
ᾨ δῆς ἡ κα τα βα σί α, τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» (τρίς). «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» 
(ἅ παξ). Αἴ τη σις καί ἡ ἀ ντί στοι χος ἐκ φώ νη σις. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς, ἡ Ὑ πα κο ή 
τοῦ Πά σχα. Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς, τό Κο ντά κι ον τοῦ Πάσχα μόνον «Εἰ καί ἐν 
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τάφῳ…». Τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Ἀ κο λου θεῖ τό· «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ...»(τρίς) καί τό· «Ἀ να στάς ὁ 

Ἰ η σοῦς...». Με τά τήν η΄ ᾨ δήν «Τήν Θε ο τό κον...» καί ψάλ λε ται ἡ Θ΄ ᾨδή 
τοῦ Πά σχα με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων· «Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐ θε λου-
σί ως...» κλπ. Ἡ κα τα βα σί α· «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...». Τό· 
«Χρι στός ἀ νέ στη...» (τρίς) καί τό «Ἀνα στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» (ἅ παξ). Αἴ τη σις. 
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Σαρ κί ὑ πνώ σας...» (δίς). Εἰς τούς Αἴ νους· Ἀ να στά σι μα 
Στι χη ρά τοῦ β΄ ἤ χου· «Πᾶ σα πνο ή καί πᾶ σα κτί σις...» 4, καί τά 4 Στι χη ρά 
τοῦ Πά σχα με τά τῶν στί χων· «Ἀ να στή τω ὁ Θε ός... Πά σχα ἱ ε ρόν ἡ μῖν...». 
Δό ξα, Καί νῦν· «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...», τό «Χρι στός ἀ νέ στη...»(τρίς) καί 
ἄρ χε ται ἡ Θεί α Λει τουρ γί α. (Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Εἰς τήν Θεί αν Λει τουρ γί αν: Με τά τό «Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βα σι λεία...», 
τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» δε κά κις ὡς χθές. Τά Ἀντί φω να τοῦ Πά σχα. Εἰ σο-
δι κόν· «Ἐν Ἐκ κ λη σί αις...». Ἀπο λυ τί κι α· «Χρι στός ἀ νέ στη...», ἡ Ὑ πα κο ή· 
«Προ λα βοῦ σαι τόν ὄρ θρον...». Κο ντά κι ον· «Εἰ καί ἐν τά φῳ...». Ἀ ντί Τρι-
σα γί ου· «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν ἐ βα πτί σθη τε...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον 
τῆς ἡ μέ ρας (Πράξ. α΄ 12 – 17, 21 – 26) καί (Ἰ ω. α΄, 18 – 28). Εἰς τό «Ἐ ξαι-
ρέ τως»· «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου...». Κοι νω νι κόν· «Σῶ μα Χρι στοῦ...». 
«Χρι στός ἀ νέ στη...». Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν, τό· «Χρι στός ἀ νέ-
στη...» (τρίς, χῦμα), καί ἡ Ἀ πό λυ σις δι α λο γι κῶς ὡς χθές.

Ἡ τά ξις αὕ τη τη ρεῖ ται καθ ὅ λην τήν Δι α και νή σι μον Ἑ βδο μά δα.

10. ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Τε ρε ντί ου, Πο μπη ΐου, Μα ξί μου, 
Ἀ φρι κα νοῦ μαρ τύ ρων. Γρη γο ρί ου τοῦ Ε΄, Πα τρι άρ χου Κων σταντι νου πό-
λε ως τοῦ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ῥαφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης τῶν νεοφανῶν 
μαρτύρων. Ἦ χος γ΄.

Ἡ ἀ κο λου θί α τῶν ἁ γί ων, ὅ που ἄν ἑ ορ τά ζω νται, ψάλ λε ται με τά τῆς 
ἀ κο λου θί ας τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου. 

Ἀπόστολος τῶν Ἁγίων, Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (Τρίτης τῆς 
Διακαινησίμου), Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τῶν ἁγίων.

11. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἀντίπα Ἱερομάρτυρος, ἐπισκό-
που Περγάμου, Τρυφαίνης ὁσίας. Ἦχος δ΄.
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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 (Τετάρτης τῆς Δι α και νη σί μου) 
(Πράξ. β΄ 22 – 38) καί (Ἰ ωάν. α΄ 35 – 52).

12. ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Βα σι λεί ου ἐ πι σκό που Πα ρί ου. 
Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος. Ἡ κοίμησις τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νεοφύτου 
τοῦ Ἐγκλείστου. Ἦχος πλ. α΄.
  

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 (Πέμπτης τῆς Δι α και νη σί μου) 
(Πράξ. β΄ 38 – 43) καί (Ἰ ωάν. γ΄ 1 – 15).

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Τά ἐ γκαί νι α τοῦ να οῦ 
τῆς Ὑ πε ρα γί ας Δε σποί νης ἡ μῶν Θε ο τό κου, τῆς Ζω ο δό χου Πη γῆς. 
Μαρτίνου Πάπα Ῥώμης, Γεωργίου τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι νεομάρτυρος τοῦ 
Κυπρίου, οὗ καί τήν εἰς Κύπρον μετακομιδήν τῶν λειψάνων σήμερον 
ἐπιτελοῦμεν. Ἦχος πλ. β΄.
 

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας:Ἡ Θ΄ τοῦ Πάσχα.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 «Δό ξα τῇ Ἁ γί ᾳ καί Ὁ μο ου σί ῳ...», «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...», «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα-
ξα...».
Ἑσπέρια: Στι χη ρά ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 6 καί τά 

3 στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς Θε ο τό κου· «Ξέ να 
καί πα ρά δο ξα...» εἰς 4.

Δόξα: Τῆς Θεοτόκου· «Τίς λαλήσει τάς δυναστείας 
σου...».

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

Εἴσοδος (μετά θυμιατοῦ): «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-
ρας.

Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν· «Τήν ἀ νά στα σίν 
σου Χρι στέ Σω τήρ...» καί τά 3 στι χη ρά Προ-
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σό μοι α τῆς Θε ο τό κου· «Χαί ροις ἡ ζω η φό ρος 
πη γή...» με τά τῶν στί χων: Εἰς τό α΄ «Ἐ ξη ρεύ-
ξα το ἡ καρ δί α μου λό γον ἀ γα θόν», εἰς τό β΄ 
«Ἡ γί α σε τό σκή νω μα αὐ τοῦ ὁ Ὕ ψι στος» καί 
εἰς τό γ΄ «Τοῦ πο τα μοῦ τά ὁρ μή μα τα εὐ φραί-
νου σι τήν πό λιν τοῦ Θε οῦ».

Δόξα: Τῆς Θε ο τό κου· «Σαλ πί σω μεν φι λέ ορ τοι...».
Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» μέ χρι τοῦ «Χρι στός 

ἀ νέ στη...», τό ὁ ποῖ ον ψάλ λει ὁ β΄ Χο ρός, ἀ κο-
λού θως ὁ α΄ Χο ρός τό ἀ πο λυ τί κι ον τῆς Ζω ο-
δό χου Πη γῆς καί πά λιν ὁ β΄ Χο ρός τό· «Χρι-
στός ἀ νέ στη...». 

Ἀπόλυσις: Τοῦ Πάσχα, ἡ διαλογική.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἦχος α΄.
 «Ὁ να ός σου Θε ο τό κε ἀ νε δεί χθη πα ρά δει σος, ὡς πο τα μούς ἀ ει ζώ-
ους ἀ να βλύ ζων ἰ ά μα τα· ᾧ προ σερ χό με νοι πι στῶς, ὡς Ζω ο δό χου ἐκ Πη γῆς, 
ῥῶ σιν ἀ ντλοῦ μεν καί ζω ήν τήν αἰ ώ νι ον· πρε σβεύ εις γάρ σύ τῷ ἐκ σοῦ τε-
χθέ ντι Σω τῆ ρι Χρι στῷ, σω θῆ ναι τάς ψυ χάς ἡ μῶν».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: Μετά τήν Θ΄ τοῦ Πάσχα.

ΟΡΘΡΟΣ

 «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί Ὁμοουσίῳ...», «Χριστός ἀνέστη...» (δεκάκις), 
Μεγάλη Συναπτή καί:
Κανόνες: Τοῦ Πά σχα εἰς 4 με τά τοῦ στί χου· «Δό ξα τῇ 

ἁ γί ᾳ ἀ να στά σει σου Κύ ρι ε...» καί τῆς Θε ο-
τό κου εἰς 4 με τά στί χου· «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό-
κε...». Εἰς τό τέ λος ἑ κά στης ᾨ δῆς ἡ Κα τα βα-
σί α αὐ τῆς, τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» (τρίς) καί 
τό «Ἀνα στάς ὁ Ἰ η σοῦς (ἅ παξ), ἡ αἴ τη σις καί 
ἡ οἰ κεί α ἐκ φώ νη σις.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον τοῦ Πά σχα καί τό Κά θι σμα 
τῆς Θε ο τό κου: «Τήν ἀ έν να ον κρή νην καί ζω η-
ράν...».
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Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Θε ο τό κου. Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Πε ντη κο στα ρί ου. «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ θε α-
σά με νοι...» (τρίς) καί «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» 
(ἅ παξ).

 Με τά τήν αἴ τη σιν τῆς η΄ ᾨ δῆς· «Τήν Θε ο τό κον καί Μη τέ ρα...» καί 
ψάλ λε ται ἡ θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό νος τοῦ Πά σχα με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων καί 
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...». 
Εἰς τό τέ λος αὐ τῆς· «Ὁ ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...» «Χρι στός 
ἀ νέ στη...» (τρίς), «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...» (ἅ παξ).
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Πά σχα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας...» καί τῆς Θε ο-

τό κου· «Πη γή ὑ πάρ χεις ἀ λη θῶς...».
Αἶνοι: Τά 4 Στι χη ρά ἀ να στά σι μα· «Ὁ Σταυ ρός σου 

Κύ ρι ε...» καί τά 4 στι χη ρά προ σό μοι α τῆς Θε-
ο τό κου· «Ὕ δωρ τό τῆς πη γῆς...». Ἀ κο λού θως 
τά 4 στι χη ρά τοῦ Πά σχα· «Πά σχα ἱ ε ρόν...» 
με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...» «Χριστός ἀνέστη...» 
(τρίς) καί ἄρχεται ἡ Θεία Λειτουργία.

 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Μετά τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία...», τό «Χριστός ἀνέστη...» 
(δεκάκις) καί τά Εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια μετά τήν Εἴσοδον: «Χριστός ἀνέστη...», «Προλαβοῦσαι 

τόν Ὄρθρον...», τῆς Θεοτόκου· «Ὁ Ναός σου 
Θεοτόκε...».

Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  «Ὅσοι εἰς Χριστόν...»
Ἀπόστολος: Πα ρα σκευ ῆς τῆς Δι α και νη σί μου· «Πέ τρος καί 

Ἰ ωάν νης ἀ νέ βαι νον...» (Πράξ. γ΄ 1 – 8).
Εὐαγγέλιον: Πα ρα σκευ ῆς τῆς Δι α και νη σί μου· «Ἦλ θεν ὁ 

Ἰ η σοῦς εἰς Κα περ να ούμ...» (Ἰ ω. β΄ 12 – 22).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου φωτίζου...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...».
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Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»:Τό· «Χριστός ἀνέστη...».
 Ἀντί τοῦ· «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» τό· «Χριστός ἀνέστη...» 
τρίς (χῦμα) καί ἡ ἀπόλυσις τοῦ Πάσχα, διαλογική.

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἀ ρι στάρ χου, Πού δη καί Τρο-
φί μου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ πο στό λων. Ἦχος πλ. δ΄.
 
 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 (Σαββάτου τῆς Δι α και νη σί μου) 
(Πράξ. γ΄ 11 – 16) καί (Ἰ ωάν. γ΄ 22 – 33).

15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ. Τά ἐ γκαί νι α τῆς τοῦ Χρι στοῦ Ἀ να-
στά σε ως καί ἡ ψη λά φη σις τοῦ ἁ γί ου ἀ πο στό λου Θω μᾶ. Κρή σκε ντος μάρ-
τυ ρος, Λε ω νί δου ἐ πι σκό που Ἀ θη νῶν. Ἑωθινόν Α΄.
   

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας μετά τήν Θ΄ τοῦ Πάσχα,

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...», τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» τρίς (ἅ παξ ἐκ τοῦ 
Ἱ ε ροῦ Βή μα τος καί ἀ νά μί αν ὑ πό τῶν Χο ρῶν) καί ἀ να γι νώ σκε ται ὁ Προ-
οι μι α κός ἄ νευ τοῦ «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...». (Ἐ φε ξῆς καί μέ χρι τῆς 
ἀ πο δό σε ως τοῦ Πά σχα ἀ να γι νώ σκε ται ὁ Προ οι μι α κός ἄ νευ τοῦ «Δεῦ τε 
προ σκυ νή σω μεν...»). Τά «Εἰ ρη νι κά» καί τό α΄ Κά θι σμα τοῦ Ψαλ τη ρί ου. 
Ἀ κο λού θως εἰς τό «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα...»: 
Ἑσπέρια: Τά 6 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Τῶν θυ ρῶν κε-

κλει σμέ νων...».
Δόξα, Καί νῦν: «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης...».
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: Τά τρία στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς· «Ὤ 

τοῦ παραδόξου θαύματος...» μετά τῶν στίχων 
αὐτῶν.

Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Φι λάν θρω πε, μέ γα καί ἀ νεί κα-
στον...».

 «Νῦν ἀπολύεις... », Τρι σά γι ον.
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Ἀπολυτίκιον: «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
Ἀντί τοῦ «Δι’ εὐχῶν»: «Χρι στός ἀ νέ στη ἐκ νε κρῶν...» (τοῦ το λέ γε-

ται μέ χρι τῆς ἀ πο δό σε ως τοῦ Πά σχα, εἰς ὅ λας 
τάς ἀ κο λου θί ας).

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

«Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...»1, «Χρι στός ἀ νέ στη...» (τρίς) καί εὐ θύς Δό-
ξα, Καί νῦν· «Πα να γί α Τρι άς...», «Κύριε ἐλέησον» (τρίς), Δό ξα, Καί νῦν· 
«Πά τερ ἡ μῶν...», «Ὅ τι σοῦ ἐ στιν...», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον (ιβ΄), Δό ξα, Καί νῦν· 
«Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», ὁ Ν΄, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ α΄ ἤ χου καί ἡ 
Λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς. Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...» καί ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς εἰς τόν Ἑσπερινόν.
Καθίσματα: Τά τοῦ Πεντηκοσταρίου κατά σειράν, (δίς 

ἕκαστον).
Τά Εὐλογητάρια καταλιμπάνονται σήμερον.

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τοῦ  δ΄ ἤ χου. Προ κεί με νον: 
«Ἐ παί νει Ἱ ε ρου σα λήμ τόν Κύ ρι ον· αἴ νει τόν 
Θε όν σου, Σι ών». Στί χος· «Ὅ τι ἐ νί σχυ σε τούς 
μο χλούς τῶν πυ λῶν σου, εὐ λό γη σε τούς υἱ ούς 
σου ἐν σοί».

Εὐαγγέλιον: Τό Α΄ Ἑωθινόν (ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης) 
καί ἅπασα ἡ τάξις αὐτοῦ. «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ...».

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Ἐμ με λῶς). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...». 
Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν 
με ὁ Θε ός... Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς...».

1  Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ, τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ ὡς καί ἐν ταῖς ἄλ λαις ἀ κο λου θί αις τό· «Βα σι λεῦ οὐ ρά-
νι ε...» κα τα λι μπά νε ται μέ χρι τῆς Πε ντη κο στῆς. 



 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15 189

Κανόνες: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἄ σω μεν πά ντες λα οί...» εἰς στ΄ 
ἄ νευ στί χων. 

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ἡ Ὑπακοή τῆς ἑορτῆς· «Ὡς ἐν μέσῳ τῶν 
μαθητῶν σου...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς. 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...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό νος τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σέ τήν 

φα ει νήν λα μπά δα...» (ἄ νευ στί χων). Κα τα βα-
σί α· «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...»

Ἐξαποστειλάρια: Προ τάσ σε ται, ὡς καί ἐν ταῖς λοι παῖς Κυ ρι α-
καῖς τό· «Ἅ γι ος Κύ ρι ος ὁ Θε ός ἡ μῶν» (δίς) 
με τά τοῦ «Ὑ ψοῦ τε Κύ ρι ον τόν Θε όν ἡ μῶν...». 
Ἀ κο λού θως: Τό α΄ τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐ μῶν με λῶν 
χει ρί σου...», (δίς) καί τό β΄ «Σή με ρον ἔ αρ μυ-
ρί ζει...» (ἅπαξ).

Αἶνοι: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Με τά 
τήν ἐκ τά φου σου...» εἰς 4.

Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς «Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ...».
Δοξολογία: Με γά λη. Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ 

μνή μα τος...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Με τά τό· «Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βα σι λεί α...» ψάλ λε ται τό «Χρι στός ἀ νέ-
στη...» τρίς, ἅ παξ ἀ πό τοῦ Ἱ ε ροῦ Βή μα τος καί ἀ νά μί αν ὑ πό τῶν Χο ρῶν 
(Τοῦ το γί νε ται μέ χρι καί τῆς Τρί της τῆς Ἑ βδο μά δος τοῦ Τυ φλοῦ). Τά Εἰ-
ρη νι κά.
Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκιον (μετά τήν Εἴσοδον): «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος...» 

(μόνον).
Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἀ ντί πα σχα: (Β΄ Πρά ξε ων) «Δι ά τῶν χει-
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ρῶν τῶν ἀ πο στό λων...» (Πράξ. ε΄ 12 – 20).
Εὐαγγέλιον: Τῆς Κυ ρι α κῆς: «Οὔ σης ὀ ψί ας τῇ ἡ μέ ρᾳ ἐ κεί-

νῃ...» (Ἰ ωάν. κ΄ 19 - 31)
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: Ὁ Εἱρ μός τῆς Θ΄ ᾨ δῆς τοῦ Κα νό νος· «Σέ τήν 

φα ει νήν λα μπά δα...».
Κοινωνικόν: «Ἐπαίνει Ἱερουσαλήμ τόν Κύριον, αἴνει τόν 

Θεόν σου Σιών».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...»
  «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...»
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀ να στάς...» «Χρι στός ἀ νέ στη...».

Σημείωσις 1: Κα τά τήν ἑ βδο μά δα τοῦ Θω μᾶ ἐ άν τε λῆ ται Λει τουρ γί α, ψάλ λε ται 
Κοντά κι ον τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τῇ φι λο πρά γμο νι δε ξι ᾷ...». Ἐ πα νέρ χε ται ἐ πί σης ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ἡ στι χο λο γί α τῆς Τι μι ω τέ ρας καί ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ τό «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Σημείωσις 2: Καθημερινῶν Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Β΄ Ἑβδομάδος Πράξεων καί 
Εὐαγγέλια Β΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου.

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καί Χιονίας τῶν μαρτύρων. 

17. ΤΡΙΤΗ. Συμεών Ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι καί τῶν σύν αὐτῷ. 
Ἀγαπητοῦ Πάπα Ῥώμης, Μακαρίου ὁσίου τοῦ ἐν Χίῳ ἀσκήσαντος. 

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰωάννου ὁσίου, Σάββα τοῦ Γότθου. 

19. ΠΕΜΠΤΗ. Πα φνου τί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ἀγαθαγγέλου ὁσιομάρτυ-ρος. 

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θε ο δώ ρου τοῦ Τρι χι νᾶ, Ζακχαίου ἀποστόλου, Ἰωάσαφ 
ὁσίου. 

21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀντίπασχα. Ἰ α νου α ρί-
ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος καί τῶν σύν αὐτῷ. Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης μάρτυρος, 
Ἀναστασίου Σιναΐτου. 

Τῇ Πα ρα σκευ ῇ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐ σφρα γι σμέ νου 
τοῦ μνή μα τος». Κο ντά κι ον· «Τῇ φι λο πρά γμο νι δε ξι ᾷ». Ἀπόλυσις (μικρά)· 
«Ὁ ἀναστάς...».
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Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Εἰς τό «Κύριε ἐκέκραξα…» τά 3 Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· 
«Τῶν θυ ρῶν κε κλει σμέ νων» (Παρασκ. Β΄ Ἑβδ. ἑσπ.) καί 3 Προσόμοια ἐκ 
τοῦ Μηναίου (21ης Ἀπριλίου) Δό ξα· «Τῶν θυ ρῶν κε κλει σμέ νων, ἐ πέ στης», 
Καί νῦν· Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον δόξαν...». Εἴ σο-
δος. «Φῶς ἱ λα ρόν» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας· «Ὁ Θεός ἀντιλήπτωρ 
μου εἶ». Ἀ πό στι χα· Τά 4 Ἀναστάσιμα. Δό ξα, Καί νῦν· «Φι λάν θρω πε, μέ-
γα καί ἀ νεί κα στον...». Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...» 
(τρίς). Ἀ πό λυ σις.

Τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Ἀ ντί· «Ἅ γι ος ὁ Θε ός...» 
«Χρι στός ἀ νέ στη...», «Πα να γί α Τριάς...», «Πά τερ ἡ μῶν...». Με τά τόν Ν΄ 
Ψαλμόν, τό Τρι σά γι ον, τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ Θω μᾶ καί Ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· τό Ἀ πο λυ τί κιον τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Θωμᾶ (τρίς). Κα θί σμα τα· εἰς τήν α΄ Στιχολογίαν τά 3 Ἀναστάσιμα καί εἰς 
τήν β΄ Στιχολογίαν «Τῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων...» (δίς) (Σαβ. Β΄ Ἑβδ. πρωΐ). 
Εἶ τα· «Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ θε α σά με νοι» καί ὁ Ν΄ χῦ μα. Κα νό νες: ὁ τῆς 
Ἑ ορ τῆς καί ὁ τοῦ Μηναίου. Ἀ πό Γ΄ ᾨ δῆς τό Κάθισμα τοῦ Μηναίου καί ἡ 
Ὑπακοή τῆς Ἑ ορ τῆς. Ἀ φ’ ΣΤ΄ ᾨ δῆς τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς 
καί τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡμέρας. Κα τα βα σί αι τοῦ Πά σχα. Εἶ τα ψάλ λε ται ἡ 
Θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό νος τοῦ Θω μᾶ· «Σέ τήν φα ει νήν λα μπά δα» καί ἡ Κα τα-
βα σί α· «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...». Τά Ἐ ξα πο στει λά ρι α τῆς 
Ἑ ορ τῆς· «Ἐμῶν μελῶν...» καί «Σήμερον ἔαρ μυρίζει...». Εἰς τούς Αἴ νους 
3 Ἀναστάσιμα· «Ὑμνοῦμεν σου Χριστέ...» καί τά 3 τῆς Ἑ ορ τῆς· «Με τά 
τήν ἐκ τά φου». Δό ξα, Καί νῦν· «Με θ’ ἡ μέ ρας ὀ κτώ...». Δο ξο λο γί α Με γά-
λη. «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...».

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Τά Ἀ ντί φω να καί τό Εἰ σο δι κόν τοῦ Πά σχα. Με τά τήν 
Εἴ σο δον, τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...». Κο ντά κι ον 
«Τῇ φι λο πρά γμο νι δε ξι ᾷ...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡμέρας (Σαβ. 
Β΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Σαβ. Β΄ Ἑβδ. Ἰωάννου). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Σέ 
τήν φα ει νήν λα μπά δα...». Κοι νω νι κόν· «Ἐ παί νει Ἱ ε ρου σα λήμ...». «Χρι-
στός ἀ νέ στη». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου» καί Ἀ πό λυ σις.
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22. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ ΤΩΝ ΜΥ ΡΟ ΦΟ ΡΩΝ. Ναθαναήλ Ἀποστόλου. Θεοδώρου 
τοῦ Συκεώτου. Ἦ χος β΄, Ἑ ω θι νόν Δ΄.
   

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἐ σφρα γι σμέ νου τοῦ μνή μα τος...».
Κοντάκιον: «Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἀναστάς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου 7 καί τῶν Μυ ρο φό-

ρων· «Αἱ Μυ ρο φό ροι γυ ναῖ κες...» 3.
Δόξα: Τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες 

τόν τάφον σου...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου…».
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· «Ἡ Ἀ νά στα σίς σου 

Χρι στέ Σω τήρ...» καί τά Στι χη ρά τοῦ Πά σχα 
«Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: Τῶν Μυροφόρων· «Σέ τόν ἀ να βαλ λό με νον τό 
φῶς...».

  «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: «Ὅ τε κα τῆλ θες...», Δό ξα· «Ὁ εὐ σχή μων...», 

Καί νῦν· «Ταῖς Μυ ρο φό ροις...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤχου καί ἡ Λι τή 
τῶν Μυροφόρων. Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», Τρι σά γι ον καί ἀ πο λυ τί-
κι ον «Ὁ εὐ σχή μων Ἰ ω σήφ...».
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἀ να στά σι μα καί τῶν Μυροφόρων ὡς ἐν τῷ 

Πεντηκοσταρίῳ κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Δ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Τοῦ Πά σχα καί τῆς Θε ο τό κου, καταλιμπα-

νομένου τοῦ Κανόνος τῶν Μυροφόρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά δύο Καθίσματα τῶν Μυ ρο φό ρων· «Τά μύ-

ρα θερ μῶς...», Δόξα, Καί νῦν· «Τῶν Μα θη τῶν 
σου ὁ χο ρός...».

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 καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Πε ντη κο στα ρί ου.

Καταβασίαι: Τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨδή τῶν Κανόνων τοῦ Πάσχα καί τῆς 

Θεοτόκου μετά τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς:
 1. Με γά λυ νον, ψυ χή μου, τόν ἐ θε λου σί ως πα θό ντα καί τα φέντα καί 
ἐ ξα να στά ντα τρι ή με ρον ἐκ τά φου.

«Φω τί ζου, φω τί ζου...»
 2. Με γά λυ νον, ψυ χή μου, τόν ἐ ξα να στά ντα, τρι ή με ρον ἐκ τά φου, 
Χρι στόν τόν ζω ο δό την.

«Φω τί ζου, φω τί ζου...»
 3. Χρι στός τό Και νόν Πά σχα, τό ζω ό θυ τον θῦ μα, ἀ μνός Θε οῦ ὁ αἴ-
ρων τήν ἁ μαρ τί αν κό σμου.

«Ὤ θεί ας! ὤ φί λης! ...»
 4. Σή με ρον πᾶ σα κτί σις, ἀ γάλ λε ται καί χαί ρει, ὅ τι Χρι στός ἀ νέ στη, 
καί ᾅ δης ἐ σκυ λεύ θη.

«Ὤ Πά σχα τό μέ γα...»
 5. 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.

«Συμ φώ νως Παρ θέ νε...»
 6. Καί νῦν... Χαῖ ρε, Παρ θέ νε, χαῖ ρε, χαῖ ρε εὐ λο γη μέ νη, χαῖ ρε δε δο-
ξα σμέ νη, σός γάρ Υἱ ός ἀ νέ στη τρι ή με ρος ἐκ τά φου.
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«Εὐ φραί νου ἀ γάλ λου...»
Κα τα βα σί α. «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α τῇ Κε χα ρι τω μέ νη, Ἁ γνή, Παρ θέ νε χαῖ ρε, 
καί πά λιν ἐ ρῶ χαῖ ρε, ὁ σός Υἱ ός ἀ νέ στη, τρι ή με ρος ἐκ τά φου».

«Φω τί ζου, Φω τί ζου...»
Ἐξαποστειλάρια: Προ η γεῖ ται τό «Ἅ γι ος Κύ ρι ος...» (δίς), 

«Ὑ ψοῦ τε Κύ ρι ον...» ὡς καί ἐν ταῖς ἑ πο μέ ναις 
Κυ ρι α καῖς. Εἶ τα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας...» καί τῶν 
Μυ ρο φό ρων· «Γυ ναῖ κες ἀ κου τί σθη τε...».

Αἶ νοι: Τά 4 Ἀ να στά σι μα· «Πᾶ σα πνο ή καί πᾶ σα κτί-
σις...» καί τά 4 στι χη ρά τοῦ Πά σχα· «Πά σχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δό ξα: Τό Β΄ Ἑωθινόν· «Μετά μύρων προσελ-
θούσαις...».

Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» με τά τοῦ· «Χρι στός 
ἀ νέ στη...» (ἅ παξ).

Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε...».
Ἀπολυτίκια: «Ὅτε κατῆλθες...», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...», 

«Ταῖς Μυροφόροις...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί 
τό τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων: «Πληθυνόντων 

τῶν μαθητῶν...» (Πράξ. στ΄ 1 – 7).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς τῶν Μυ ρο φό ρων: «Ἐλ θών Ἰ ω σήφ ὁ 

ἀ πό Ἀ ρι μα θαί ας...» (Μάρ κ. ι ε΄ 43 – ι στ΄, 8).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου, φωτίζου...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου».
Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Γ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Γ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀνατολίου, 
Πρωτολέοντος, Γλυκερίου μάρτυρος, Γεωργίου τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι 
νεομάρτυρος τοῦ Κυπρίου. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ψάλλεται κατά τήν τοῦ Μηναίου τυπικήν 
διάταξιν μετά τῶν μεθεόρτων τῶν Μυροφόρων.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 23ης Ἀπρ. Περίπτωσις Ζ΄ § 19, 20)

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...», «Ὅτε κατῆλθες...», 
Δόξα· «Ταῖς Μυροφόροις...».

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός
Ἑσπέρια: Τά 6 Προ σό μοι α τοῦ Ἁγίου· «Ὡς γενναῖον ἐν 

Μάρτυσιν...».
Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἀξίως τοῦ ὀνόματος...».
Καί νῦν: Μεθέορτον· «Μυροφόροι γυναῖκες...» (ζήτει 

ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ τῇ Κυριακῇ τῶν 
Μυροφόρων ἑσπέρας).

Εἴσοδος:  «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
καί τά Ἀναγνώσματα τοῦ Ἁγίου.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἁγίου· «Ἀνευφημοῦσι 
λαοί ψαλμοῖς καί ὕμνοις...». 

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Τόν νοερόν ἀδάμαντα...».
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Καί νῦν: Μεθέορτον· «Μετά φόβου ἦλθον αἱ γυναῖ-
κες...».

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δόξα 

τοῦ Ἁγίου· «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων...», Καί νῦν· 
τῶν Μυροφόρων· «Ταῖς Μυροφόροις γυναι-
ξί...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή τοῦ Ἁγίου. Δόξα, Καί νῦν· «ᾘτήσατο Ἰωσήφ...» 
(ζήτει Δόξα τῆς Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ τῷ Σαββάτῳ τῶν Μυροφόρων). 
Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου· «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τοῦ Ἁγίου καί ἀνά ἕν τῶν Μεθεόρτων ἀντί 

Θεοτοκίων (ζήτει ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ τῇ 
Δευτέρᾳ τῆς Γ΄ Ἑβδ. πρωΐ).

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ 
ἤχου. Τό Προκείμενον· «Δίκαιος ὡς φοίνιξ 
ἀνθήσει...».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Ἁγίου «Προσέχετε ἀπό τῶν ἀνθρώπων...» 
(Λουκ. κα΄ 12 – 19).

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...»
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦμα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου...». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα...».

Κανόνες: Ὁ τοῦ Πάσχα μετά στίχου· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ 
ἀναστάσει σου Κύριε» καί ὁ α΄ τοῦ Ἁγίου· 
«Ὑπέρ ἥλιον...» μετά στίχου· «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ...».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Καθίσματα τοῦ Μηναίου καί τά Καθίσματα 
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τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων. 
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος Ἁγίου καί τό Συ να ξά ρι-

ον τῆς ἡ μέ ρας.
Καταβασίαι:  «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί-

ζου, φω τί ζου...»
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Ἁγίου· «Ἔαρ ἡμῖν ἐξέλαμψε...» καί τῶν 

Μυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...».
Αἶνοι: Τά 4 στι χη ρά προ σό μοι α τοῦ Ἁγίου· «Δεῦτε 

τήν πανέορτον φαιδράν...».
Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἀνέτειλε τό ἔαρ...».
Καί νῦν: Μεθέορτον· «Ἦλθον ἐπί τό μνημεῖον, ἡ Μαγδα- 

ληνή...» (Δευτέρα Μυροφόρων εἰς τούς Αἴνους).
Δοξολογία: Μεγάλη καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:    Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν:   Τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια:  «Ὅτε κατῆλθες...», Τοῦ Ἁγίου· «Ὡς τῶν 

αἰχμαλώτων...», «Ταῖς Μυροφόροις...» καί τό 
τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...»
  Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Κα τ’ ἐ κεῖ νον τόν και ρόν...» 

(Πράξ. ιβ΄ 1 – 11) (ζή τει τοῦ τον τῷ Σαβ βά τῳ 
δ΄ Ἑβδο μά δος Πρά ξε ων).

Εὐαγγέλιον: Τοῦ Ἁγίου· (Ἰ ωάν. ιε΄ 17 – 27, ιστ΄ 1 – 2).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστι...».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»:Τό· «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

24. ΤΡΙΤΗ. Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα τοῦ Στρατηλάτου μάρτυρος. 



198 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25-28

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 
Μάρκου. 

 Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ἐν συνδυασμῷ μετά τῶν μεθεόρτων (Τρίτῃ 
τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος ἑσπέρας καί Τετάρτῃ τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος πρωΐ). Ἐν τῇ 
Λειτουργίᾳ· Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἀποστόλου (Α΄ Πέτρ. ε΄ 6 – 
14) (25ῃ Ἀπρ.) καί (Μάρκ. στ΄ 7 – 13).

26. ΠΕΜΠΤΗ. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας, 
Καλανδίωνος ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Γεωργίου κτίτορος Μονῆς Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου ἐν Κουτσοβέντῃ τῆς Κύπρου. 

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συ με ών ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, συγ γε νοῦς τοῦ Κυ ρί ου, 
Ἰωάννου Ὁμολογητοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Καθαρῶν. 

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Μυ ρο φό ρων. Τῶν ἐν 
Κυ ζί κῳ ἐν νέ α Μαρ τύ ρων. Μέμνονος ὁσίου, Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων.

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· «Μάρτυρες Χριστοῦ 
πανεύφημοι...». 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.
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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: Τ ό 
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...». 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: τῆς 
ἡμέρας «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...». Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός 
ἀνέστη...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου». Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

29. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑ ΡΑ ΛΥ ΤΟΥ. Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἐκ τῶν 
Ο΄ Ἀποστόλων. Ἦ χος γ΄.  Ἑ ω θι νόν Ε΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 20, 21, 22)

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

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰη-
σοῦς...».

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

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.

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   
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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...».
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).
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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.

30. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰ α κώ βου τοῦ Ἀ πο στό λου, υἱ οῦ Ζε βε δαί ου. Ἀργυρῆς τῆς 
ἐν Κωνσταντινουπόλει νεομάρτυρος. 



ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου. Πα να ρέ του ἐ πι-
σκό που Πά φου (1791). Ἱ ε ρε μί ου τοῦ Προ φή του, Ἰσιδώρας Ὁσίας.

Ἡ ἀκολουθία διά τήν ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου 
ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ-
γέ λι ον τῆς ἡμέρας. (Τρίτῃ Δ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Τρίτῃ Δ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου). 
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...» «Ἄξιόν ἐστιν...». 

2. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 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. 

(Τ.Μ.Ε. 2ας Μαΐου, Περίπτωσις Ε΄ § 7 καί πρβλ. καί Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης 
Ἀπρ. Περίπτ. Ε΄ § 10, 11, κατ’ ἀναλογίαν.)

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.
Ἑσπέρια: Τά 3 τῆς ἑορτῆς προσόμοια· «Πάρεστιν ἡ 
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μεσότης...» καί τοῦ Ἁγίου· «Διωγμούς 
ἐκαρτέρησας...» 3.

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: Τοῦ Ἁγίου· «Πάλιν ἡμῖν ὁ χρυσοῤῥόας Νεῖ-

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

τοῦ Ἁγίου· «Στῦλος γέγονας...», Καί νῦν· 
πάλιν τό τῆς ἑορτῆς.

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: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἁγίου. Τό Κά θι σμα  

τῆς ἑορτῆς· «Ἑστηκώς ἐν τῷ μέσῳ...», Δόξα τό 
Κάθισμα τοῦ Ἁγίου· «Τήν τῶν αἱρέσεων...», 
Καί νῦν· τό ἕτερον τῆς ἑορτῆς· «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.
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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...», τό τοῦ 

Ἁγίου· «Ἀρχιερέων τό κλέος...» καί αὖθις τό 
τῆς ἑορτῆς.

Αἶνοι: Τά τῆς ἑορτῆς 3 Προσόμοια· «Ἡ σοφία καί 
δύναμις...» καί τοῦ Ἁγίου Προσόμοια· «Τοῖς 
πυρίνοις σου δόγμασι...» 3.

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...», «Στῦλος 

γέγονας...».
Κοντάκιον: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου: (Ἑβρ. ιγ΄ 7 – 16) (ζήτει τῇ 18ῃ 

Ἰαν.).
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.

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

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Εἰ ρή νης με γα λο μάρ τυ ρος. Ἐφραίμ μεγαλομάρτυρος τοῦ 
νεοφανοῦς. 

Ἡ ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης συμψάλλεται μετά τῶν μεθεόρτων 
τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. (Παρασκ. Δ΄ Ἑβδ. ἑσπέρας καί Σάβ. Δ΄ 
Ἑβδ. πρωΐ).

Σημείωσις: Ὅπου ἑορτάζεται ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ, εἰς τήν ἀκολουθίαν ἀντί τά τῆς Ἁγίας 
λέγονται τά τοῦ Ἁγίου.

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑ ΜΑ ΡΕΙ ΤΙ ΔΟΣ. Ἰώβ τοῦ πολυάθλου, Σεραφείμ 
ὁσίου τοῦ ἐν ὄρει Δομβοῦς. 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.
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.
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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.
 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 Πεντη-

κοσταρίου. 
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 
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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).

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.
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7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ. Ἀκακίου, Κοδράτου, Μαξίμου μαρτύρων. 

8. ΤΡΙΤΗ. 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 8ης Μαΐου § 6 Σημ. καί Πρβλ. 
Τ.Μ.Ε. Τυπ. 23ης Ἀπριλ. Περίπτ. ΙΒ΄ § 30, 31, 32 κατ’ ἀναλογίαν).

Τῇ Δευτέρᾳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ὥ ρᾳ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον. 
Ἑσπέρια: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ὁ θε-

α τής τῶν ἀρ ρή των...» καί τά 3 τοῦ Ὁσίου· 
«Πάτερ θεόφρον Ἀρσένιε...».

Δό ξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Τόν υἱ όν τῆς βροντῆς...».
Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης...» (ζήτει ἐν 

τῷ Πεντηκοσταρίῳ τῇ Τρίτῃ Δ΄ Ἑβδ. ἑσπέρας).
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: Μεθέορτον·  «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, δοξάζο-

μεν...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε Χριστῷ...», 

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

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

Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ποταμοί 
θεολογίας…», Δόξα, Καί νῦν· «Ὅτε τό μέσον τῆς ἑορτῆς ἐπέστη...» (ζήτει 
εἰς τόν Στίχον, Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς τῇ Τρίτῃ τῆς Δ΄ Ἑβδομάδος 
ἑσπέρας). Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς 
ἑορτῆς...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε Χριστῷ...», 

Δόξα· τό αὐτό, Καί νῦν· τό τῆς ἑορτῆς· 
«Μεσούσης τῆς ἑορτῆς…».

Καθίσματα: Εἰς τήν α΄ Στιχολογίαν: τό τῆς ἑορτῆς· «Ὁ 
πάντων ἐπιστάμενος...» (δίς). 
Εἰς τήν β΄ Στιχολογίαν: τό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· 
«Ἀναπεσών ἐν τῷ στήθει...», Δόξα, Καί νῦν τό 
τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων...». 
Καί εἰς τήν γ΄ Στιχολογίαν: τό τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ· «Τήν μνήμην τιμήσωμεν...», 
Δόξα, Καί νῦν τό τῆς ἑορτῆς· «Ἑστηκώς ἐν τῷ 
μέσῳ τοῦ ἱεροῦ...» (ζήτει τοῦτο μετά τήν γ΄ 
ᾨδήν τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς).

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 Εὐαγγελιστοῦ (ΙΑ΄ Ἑωθινόν).
  «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).
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Κανόνες: Ὁ εἷς τῆς Ἑορτῆς καί ὁ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Τῆς σοφίας 

τῷ στήθει…», Δόξα τοῦ Ὁσίου· «Τούς θορύ-
βους τοῦ βίου...», Καί νῦν τῆς ἑορτῆς· «Τῆς 
σοφίας τό ὕδωρ...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Θάλασσαν ἔπηξας...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ἀλλότριον τῶν μητέ-

ρων...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Θεολογῶν ἐβρόντη-

σας...», τοῦ Ὁσίου· «Τῷ τοῦ Δεσπότου 
Ὅσιε...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τόν κρατῆρα 
ἔχων...».

Αἶνοι: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Μάκαρ 
Ἰωάννη πάνσοφε...» εἰς 4.

Δόξα: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Εὐαγγελιστά Ἰωάν-
νη...».

Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Φωτισθέντες ἀδελφοί...».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Εὐαγγελι-

στοῦ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τοῦ Πάσχα.
Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα· «Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε...».
Ἀπολυτίκια: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς...», «Ἀπόστολε Χρι-

στῷ...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: «Ὅ 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...».
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Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Χριστός ἀνέστη...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς...».

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἡ σαΐ ου 
Προ φή του, Χρι στο φό ρου μάρ τυ ρος. 

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

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).

10. ΠΕΜΠΤΗ. Σί μω νος Ἀ πο στό λου τοῦ Ζη λω τοῦ. 

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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.

 
Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Ἐ πι φα νί ου (ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων) 

συμψάλλεται μετά τῆς ἀκολουθίας τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς 
Σαμαρείτιδος (Παρασκ. Ε΄ Ἑβδ. ἑσπέρας καί Σάββατον Ε΄ Ἑβδ. πρωΐ) 
ὡς ἀκολούθως:

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως...».
Κοντάκιον: «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι...».
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Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός.
Ἑσπέρια: Τῆς Σαμαρείτιδος Στιχηρά· «Ἐπί τήν πηγήν 

ἐπέστη...» 3 καί τοῦ Ἁ γί ου Ἐ πι φα νί ου 
προσόμοια· «Νόμος ὁ ἐν γράμματι…» 3.

Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου·  «Εἰ καί Μω σαϊ κοῖς νό μοις ὑ πέ κυ-
ψας...».

Καί νῦν: Τῆς Σαμαρείτιδος· «Παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰα-
κώβ...».

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: Τοῦ Ἁγίου·  «Τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως...».
Καί νῦν: Τῆς Σαμαρείτιδος· «Ὡς ὤφθης ἐν σαρκί...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...», Δόξα· 

Τοῦ Ἁ γί ου· «Θείας πίστεως…», Καί νῦν· τό 
ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Σέ τήν μεσιτεύσασαν...».

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

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἁ γίου· «Τῆς ἐν τῷ κόσμῳ...». Τρι-
σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἁ γίου.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τοῦ Ἁγίου καί τά τοῦ Πεντηκοσταρίου (ζήτει 

τῷ Σαββάτῳ τῆς Ε΄ Ἑβδ. πρωΐ).
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 

Τό Προ κεί με νον· «Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε...».
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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 Σαμαρείτιδος καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κά θι σμα τοῦ Ἁ γίου· «Θείοις δόγμασι τήν 

Ἐκκλησίαν...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Κάθισμα τῆς 
Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω οὐρανός...».

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

Καταβασίαι: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα ... 

Φωτίζου, φωτίζου...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Ἁγίου· «Ὅτε Χριστόν ἐπέγνωκας...» καί 

τῆς Σαμαρείτιδος· «Σαμάρειαν κατέλαβες...».
Αἶνοι: Ἀναστάσιμα τοῦ δ΄ ἤχου 4 (Σαβ. Ε΄ Ἑβδ. 

πρωΐ) καί τά 4 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· 
«Πάτερ σοφέ Ἐπιφάνιε...».

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐπιλαμψάσης τῆς χάριτος...».
Καί νῦν: Τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγή τῆς ζωαρχίας...».
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: «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...», τοῦ Ἁγίου 

Ἐπιφανίου· «Θείας πίστεως...» καί τό τοῦ 
Να οῦ.

Κοντάκιον: «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».
  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).
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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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ. 
Ἦχος πλ.α΄. Ἑωθινόν Η΄.

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 7 καί τά δύ ο Ἰ δι ό με λα 

τοῦ Τυ φλοῦ εἰς 3.
Δόξα: Τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε παράγων ἐν τῇ ὁδῷ...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Ἐν τῇ 

Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...».
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· «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.

Δό ξα: Τοῦ Τυ φλοῦ· «Δι και ο σύ νης ἥ λιε...».
Καί νῦν:   «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», Δό ξα, Καί νῦν· 

«Χαῖ ρε πύ λη Κυ ρί ου...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
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 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών «Κρά τος τῆς ἑ νι αί ας...» 
Δό ξα· τό ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ τῆς Λι τῆς: «Ὅ λον τόν βί ον, ὁ Τυφλός...», 
Καί νῦν· «Νεῦ σον πα ρα κλή σε σι...». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐστιν...», τό Τρι-
σά γι ον καί ἡ Ὑ πα κο ή «Ἀγ γε λι κῇ ὁ ρά σει...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», Δό ξα· τό αὐ τό, 

Καί νῦν· «Χαῖ ρε πύ λη Κυ ρί ου...».
Καθίσματα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν ὡς ἐν τῷ Πε ντη-

κο στα ρί ῳ.
 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 τῆς Θε ο τό κου, ἐκ τοῦ Πε ντη-

κο στα ρί ου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Ὁ τῶν 

ὅ λων Δε σπό της καί ποι η τής...» (δίς). 
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...», 
καί τά δύ ο τοῦ Τυ φλοῦ· «Τούς νο ε ρούς 
μου ὀφθαλ μούς...» καί «Πα ρά γων ὁ Σω τήρ 
ἡμῶν...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά 4 καί τά 4 στι χη ρά τοῦ 
Πά σχα «Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ-
τῶν.

Δόξα: Τοῦ Τυ φλοῦ: «Τίς λα λή σει τάς δυ να στεί ας 
σου Χρι στέ...».

Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...».
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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 Ἀπ. Βαρ νά βα 

καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Εἰ καί ἐν τά φῳ...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς τοῦ Τυ φλοῦ· «Ἐ γέ νε το πο ρευ ο μέ-

νων ἡ μῶν...» (Πρ. ι στ΄  16 – 34).
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...».

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

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσιδώρου μάρτυρος, Θεράποντος ἱερομάρτυρος. 

15. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ. Πα χω μί ου τοῦ Με γά-
λου, Ἀ χιλ λεί ου Λα ρί σης, Πα νη γυ ρί ου ὁ σί ου τοῦ Κυπρίου. 

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…».

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Θε ο δώ ρου τοῦ ἡγι α-
σμέ νου, Ἀ λε ξάν δρου Ἱ ε ρο σο λύ μων.
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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

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 
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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.

17. ΠΕΜΠΤΗ. Η Α ΝΑ ΛΗ ΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ-
ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ. Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας τῶν Ἀποστόλων. 
Θεοφάνους ἐπισκόπου Σόλων Κύπρου. 

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.

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».
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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).
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 
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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.

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...»

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

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

«Ἀνελήφθης
ἐν δόξῃ...». 
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Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»:  «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

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

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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. 

20. 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. Θαλλελαίου μάρτυρος. Ἀνακομιδή λειψάνων 
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις. 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· 
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«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...».
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· 
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«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.

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...».
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«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Σημείωσις: Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψαλλομένων τῶν νεκρωσίμων εὐλογη-
ταρίων 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 Ζ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Ζ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων 
καί Ἰσαποστόλων. 

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

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Μαΐου Περίπτ. Ζ΄ § 10)

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας : Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», Δόξα· «Ὑπερδεδο-
ξασμένος εἶ...».

Κοντάκιον: «Τῶς Ἀποστόλων τό κήρυγμα...» (Ἁγίων Πα-
τέρων).

Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ... καί ἐν δόξῃ ἀναλη-
φθείς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός.
Ἑσπέρια (στίχοι 6): Τῆς Ἀναλήψεως ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ· 

«Ὁ Κύριος ἀνελήφθη...» 3 καί τῶν Ἁγίων· 
«Ὅπλον κραταιότατον...» 3.

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Πλου σί ων δω ρε ῶν...».
Καί νῦν: Τῆς Ἀναλήψεως· «Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις...» 

(Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἑσπέρας).



 ΜΑΪΟΣ 21 227

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
καί τά Ἀναγνώσματα τῶν Ἁγίων.

Ἀπόστιχα: Τῶν Ἁγίων.
Δόξα:    Τῶν Ἁγίων· «Σέλας φαεινότατον...». 
Καί νῦν: Τῆς Ἀναλήψεως· «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλα-

λαγμῷ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τῶν Ἁγίων· «Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον...», 

Δόξα, Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν 
δόξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λιτή τῶν Ἁγίων. Δό ξα· τῶν Ἁγίων: «Ἡ 
Ἐκκλησία σήμερον στολισαμένη...», Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Κύριε τό 
μυστήριον...» (ζήτει εἰς τήν Λιτήν τῆς ἑορτῆς).

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», Δόξα· 

τῶν Ἁγίων· «Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον...», 
Καί νῦν· καί πάλιν τό τῆς ἑορτῆς. 

Καθίσματα: Εἰς τήν α΄ καί β΄ στιχολογίαν τά τῶν Ἁγίων 
καί τά μεθέορτα (Δευτέρᾳ τῆς Ζ΄ Ἑβδ. πρωΐ). 
Μετά τόν Πολυέλεον τό Κάθισμα τῶν Ἁγίων, 
Δόξα, Καί νῦν· «Ὁ προαιώνιος Θεός...» (Κά-
θισμα τῆς Πέμπτης τῆς Ἀναλήψεως).

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Ὕψωσα ἐκλεκτόν ἐκ τοῦ λαοῦ...».
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῶν Ἁγίων· «Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα...» (Ἰω. ι΄, 9 – 

16).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Θεοστέπτων...». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐλέησόν με 
ὁ Θεός...» καί τό Ἰ δι ό με λον· «Τοῦ εὐσεβοῦς 
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Κωνσταντίνου...» (ζήτει 3ον εἰς τήν Λιτήν).
Κα νό νες:   Ὁ α΄ τῆς ἑορτῆς καί τῶν Ἁγίων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τῶν Ἁ γί ων· «Τάς αἰ σθή σεις 

ἐ κτεί νας πρός οὐ ρα νόν...», Δό ξα, Καί νῦν· τῆς 
ἑορτῆς «Ἐπιβάς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν...». 

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἁγίων. Τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι:    «Θείῳ καλυφθείς...».  
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Καταβασία: «Χαίροις Ἄνασσα...».
Ἐξαποστειλάρια: Τῶν Ἁγίων· «Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε...» καί 

τό τῆς ἑορτῆς.
Αἶνοι: Τά 4 Στιχηρά Προσόμοια τῶν Ἁ γί ων· «Χαί-

ροις Κων στα ντῖ νε πάν σο φε...».
Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Ὁ τῶν ἀνάκτων Ἄναξ...».
Καί νῦν: Μεθέορτον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, ἐκ τοῦ 

ὄρους...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων.

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἀναλήψεως. 
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἐν δόξῃ ἀναλη-

φθείς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Τοῦ Σταυροῦ σου 

τόν τύπον…» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἁγίων: «Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς...» (Πρ. 

κστ΄ 1, 12 – 20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῶν Ἁγίων· «Εἶπεν ὁ Κύριος πρός τούς 

ἐληλυθότας...» (Ἰ ω. ι΄ 1 – 9).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς ...»: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».
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22. ΤΡΙΤΗ. Βασιλίσκου μάρτυρος, Μαρκέλλου καί Κόδρου μαρτύρων. 

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μι χα ήλ ἐ πι σκό που Συ νά δων, Μα ρί ας τοῦ Κλω πᾶ Μυ-
ρο φό ρου.

24. ΠΕΜΠΤΗ. 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. 

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως. Ἡ Γ΄ 
Εὕ ρε σις τῆς Τι μί ας Κε φα λῆς τοῦ Προ δρό μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 
Κελεστίνου μάρτυρος

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 8ης Μαΐου Περίπτ. Η΄ § 20, κατ’ ἀναλογίαν).

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια: Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὁ Κύ ρι-
ος ἀ νε λή φθη εἰς οὐ ρα νούς...» εἰς 6 καί τοῦ 
Προδρόμου Προσόμοια· «Μάκαρ Ἰωάννη 
Πρόδρομε...» 4.

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

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

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-
ρας.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑορτῆς· «Ἐ τέ χθης 
ὡς αὐ τός ἠ θέ λη σας...».

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν...». 
Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν 
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ἀλαλαγμῷ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: Τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...» Δόξα τοῦ 

Προδρόμου· «Ὡς θεῖον θησαύρισμα...», Καί 
νῦν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Προδρόμου 
«Ὡς θεῖον θησαύρισμα...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά τοῦ Προδρόμου καί τά τῆς ἑορτῆς κατά 

σειράν.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Ἐκεῖ ἐξανατελῷ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα 

λύχνον τῷ Χριστῷ μου».
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...», 

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

Κανόνες: Οἱ 2 τῆς ἑορτῆς καί ὁ 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. 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Μηναίου.

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

ἑορτῆς καί ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ Προδρόμου μετά 
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στίχου «Πρόδρομε τοῦ Χριστοῦ...» καί ἡ κα-
τα βα σί α: «Χαί ροις ἄ νασ σα...».

Ἐξαποστειλάρια: Τῆς ἑορτῆς· «Τῶν Μα θη τῶν ὁ ρώ ντων Σε ἀ νε-
λή φθης...», τοῦ Προδρόμου· «Ἐν τῇ εὑρέσει 
Πρόδρομε...» καί τῆς ἑορτῆς· «Τῶν Μαθητῶν 
ὁρώντων σε...»..

Αἶ νοι: Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἀγ γε λι κῶς οἱ ἐν κό-
σμῳ...» 3 καί τοῦ Προδρόμου Προσόμοια· 
«Χαί ροις ἡ ἱερά κεφαλή...» 3.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου: «Τήν πανσεβάσμιον κά-
ραν...».

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

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν: Τῆς ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια μετά τήν Εἴσοδον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Ὡς θεῖον 

θησαύρισμα...».
Κοντάκιον: «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας οἰ κο νο μί αν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Προδρόμου «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ 

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

σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα».
 «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρό τῆς Πε ντη κο στῆς (Ψυ χο σάβ βα τον). Μνεί αν ἐ πι τε-
λοῦ μεν πά ντων τῶν ἀ π' αἰ ῶ νος κε κοι μη μέ νων Ὀρ θο δό ξων Χρι στι α νῶν, 
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Πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡ μῶν. Κάρ που καί Ἀλ φαί ου τῶν ἀ πο στό λων, Συ-
νε σί ου ἐ πι σκό που Καρ πα σί ας.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 44, 45, 46)

Τῇ Πα ρα σκευ ῇ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἀ νε λή φθης ἐν 
δό ξῃ...», Κο ντά κι ον: «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας οἰ κο νο μί αν...», Ἀ πό λυ σις 
(μι κρά)· «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

Ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ: (Ἑ σπε ρι νός ἄ νευ Εἰ σό δου). Εἰς τό· «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα-
ξα...» τά 3 Μαρ τυ ρι κά καί τά 3 τῶν κε κοι μη μέ νων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο-
στα ρί ῳ. Δό ξα· «Θρη νῶ καί ὀ δύ ρο μαι ...», Καί νῦν· «Τίς μή μα κα ρί σει 
σε...» καί εὐ θύς τό «Φῶς ἱ λα ρόν...». Ἀντί τοῦ Προ κει μέ νου, ψάλ λε ται 
τό «Ἀλ λη λού ϊα» (τρίς) με τά στί χων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. Εἶ τα τό· 
«Κα τα ξί ω σον» καί τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα· τό Μαρ τυ ρι κόν καί τά Νε-
κρώ σι μα ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. Δό ξα· «Ἀρ χή μοι καί ὑ πό στα σις», Καί 
νῦν· «Πρε σβεί αις τῆς τε κού σης Σε». Με τά τό «Νῦν ἀ πο λύ εις», ψάλ λε ται 
ὁ νε κρώ σι μος Κα νών τῆς Παν νυ χί δος «Ἐν οὐ ρα νί οις θα λά μοις» με τά τῶν 
στί χων, εἰς μέν τό α΄ Τρο πά ρι ον ἑ κά στης ᾨ δῆς «Πρε σβεί αις τῶν Μαρ τύ-
ρων σου, Χρι στέ ὁ Θε ός ἀ νά παυ σον τάς ψυ χάς τῶν δού λων σου», εἰς δέ 
τό β΄ «Αἱ ψυ χαί αὐ τῶν ἐν ἀ γα θοῖς αὐ λι σθή σονται». Εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α 
Δό ξα, Καί νῦν. Με τά τήν Θ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος, ψάλ λε ται ὁ Εἱρ μός «Θε όν 
ἀν θρώ ποις». Τρι σά γι ον. Ἀ πο λυ τί κι α «Ὁ βά θει σο φί ας», Δό ξα· τό τέ λος 
«ἐν σοί γάρ τήν ἐλ πί δα ἀ νέ θεντο, τῷ ποι η τῇ καί πλά στῃ καί Θε ῷ ἡ μῶν», 
Καί νῦν· «Σέ καί τεῖ χος». Εἶ τα ἡ Ἐ κτε νής «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, ὁ Θε ός» ὑ πό 
τοῦ Ἱ ε ρέ ως με τ’ ἐκ φω νή σε ως «Ὅ τι ἐ λε ή μων» καί εὐ θύς τά Τρο πά ρι α 
«Με τά πνευ μά των δι καί ων». Καί μνη μο νεύ ο νται ἐ πί τῶν κολ λύ βων τά 
ὀ νό μα τα τῶν κε κοι μη μέ νων ὡς καί ἐν τῷ Σαββάτῳ πρό τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ἀπόκρεω. Ἀ πό λυ σις ἡ συ νή θης.

Τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ. Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Ἀ να γι νώ σκε ται τό τοῦ Σαβ-
βά του Με σο νυ κτι κόν εἰς ὅ, με τά τό «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου», λέ γε ται 
ἀ ντί τῶν Κα τα νυ κτι κῶν Τρο πα ρί ων «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, Κύ ρι ε...», τό Ἀ πο λυ-
τί κι ον «Ὁ βά θει σο φί ας...».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Με τά τόν Ἑ ξά ψαλ μον, ἀ ντί τοῦ «Θε ός Κύ ρι ος...» ψάλ-
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λε ται τό «Ἀλ λη λού ϊα» ἐκ τρί του (τε τρά κις) τάς δύ ο πρώ τας φο ράς ἄ νευ 
στί χου καί τάς δύ ο ἄλ λας με τά τῶν στί χων «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω» καί 
«Καί τό μνη μό συ νον αὐ τῶν», ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ καί τά Ἀ πο λυ τί-
κι α «Ὁ βά θει σο φί ας», Δό ξα· τό τέ λος «ἐν σοί γάρ τήν ἐλ πί δα», Καί νῦν· 
«Σέ καί τεῖ χος». Εἶ τα τά Μαρ τυ ρι κά Κα θί σμα τα «Ἀ θλη τι καί ἐν στά σεις» 
καί τά Νε κρώ σι μα Εὐ λο γη τά ρι α, με τά τά ὁ ποῖ α γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις 
τῶν κε κοι μη μέ νων ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως.1 Εἶ τα τό Κά θι σμα «Ἀ νά παυ σον Σω-
τήρ» καί τό Θε ο το κί ον «Ὁ ἐκ Παρ θέ νου ἀ να τεί λας...». Ὁ Ν΄ χῦ μα καί 
ὁ Κα νών τοῦ Πεντη κο στα ρί ου. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς· τό Κά θι σμα «Ὁ τά πά ντα 
ποι ή σας νεύ μα τι σῷ...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον «Χα ρι στή ρι ον αἶ νον 
χρε ω στι κῶς...». Ἀ φ’ Στ΄ ᾨ δῆς· τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Πε ντη κο-
στα ρί ου καί τό Μη νο λό γι ον. «Αἰ νοῦ μεν εὐ λο γοῦ μεν...» καί ὁ Εἱρ μός τῆς 
η΄ ᾨ δῆς· «Ἔκ στη θι φρίτ των οὐ ρα νέ...». Εἶ τα στι χο λο γοῦ μεν «Τήν Τι μι ω-
τέ ραν» καί ἀ κο λου θεῖ ὁ Εἱρμός «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα». Τό Ἐ ξα πο στει-
λά ρι ον «Μνή μην τε λοῦ ντες» με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Εἰς τούς Αἴ νους· τά 4 
Προ σό μοι α τοῦ Πεντηκοσταρίου. Δό ξα· «Ὡς ἄν θος μα ραί νε ται», Καί νῦν· 
«Σύ εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν». «Σοί δό ξα πρέ πει» καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα. Εἶ τα 
τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα τά 3 Προ σό μοι α «Ἔ χων ἀ κα τά λη πτον»2. Δό ξα· 
«Ἄλ γος τῷ Ἀ δάμ», Καί νῦν· «Ὤ φθης ἐν δι αί τη μα». «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο-
λο γεῖ σθαι». Τρι σά γι ον καί τά Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ βά θει σο φί ας» ὡς ἐν τῷ 
Ἑ σπε ρι νῷ.

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου· «Ὁ βά θει σο φί ας». Εἰ σο δι κόν· 
«Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα στός». Με τά τήν Εἴ σο δον, 
Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ βά θει σο φί ας» καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον· «Με τά τῶν 
ἁ γί ων». Ἀ πό στο λος Νε κρώ σι μος (Α΄ Θεσ. δ΄ 13 – 17) καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς 
ἡ μέ ρας (Σαβ. πρό τῆς Πε ντη κο στῆς) (τό Ι Α΄ Ἑ ω θι νόν). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ-
τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν». Κοι νω νι κόν· «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω». Ἀ ντί τοῦ· 
«Εἴ δο μεν τό φῶς», «Ὁ βά θει σο φί ας». Εἰς τό τέ λος τῆς θεί ας Λει τουρ-

1 Εἰς ὅ σους να ούς δέν γί νε ται μνη μό νευ σις εἰς τόν Ὄρ θρον, τά νε κρώ σι μα εὐ λο γη-
τά ρι α πα ρα λεί πο νται καί με τά τά Μαρ τυ ρι κά Κα θί σμα τα ἀκο λου θεῖ τό κά θι σμα 
«Ἀ νά παυ σον Σω τήρ...» κλπ.
2 Εἰς τό α΄ Τρο πά ρι ον τῶν Ἀ πο στί χων, ὁ στί χος «τούς πρός σέ Δέ σπο τα, με τα βέ βη-
κας...» νά δι ορ θω θῇ εἰς: «τούς πρός σέ Δέ σπο τα, με τα βε βη κό τας». (Σέ νεωτέρας 
ἐκδόσεις ἐγένετο ἡ διόρθωσις).
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γί ας ψάλ λο νται τά Νε κρώ σι μα Εὐ λο γη τά ρι α καί τά Τρο πά ρι α «Με τά 
πνευ μά των δι καί ων» καί γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις τῶν ὀ νο μά των τῶν κε κοι-
μη μέ νων. Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ. 

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἑλ λα δί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Θερά-
ποντος ἱερομάρτυρος, Σεργίου μάρτυρος καί Ἰ ωάν νου ὁ σί ου τοῦ Ῥώσ σου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 47, 48, 49, 50)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ὁ βάθει σοφίας...».
Κοντάκιον: «Μετά τῶν ἁγίων...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός.
Ἑσπέρια: (στίχοι 10) Τά τρί α Ἰ δι ό με λα τοῦ α΄ ἤ χου· «Πε ντη κο στήν 

ἑ ορ τά ζο μεν...» εἰς 4 καί τά πέ ντε Ἰ δι ό με λα 
τοῦ β΄ ἤ χου· «Εἴ δο μεν τό φῶς...» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: «Δεῦ τε λα οί, τήν τρι συ πό στα τον...».
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 3 Ἰδιόμελα· «Ἀγνοοῦντα τά ἔθνη Κύριε...».
Δόξα, Καί νῦν: «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν οὐ ρα νό θεν κα-

τα πέμ ψας τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα ἐ πί τούς Ἁ γί-
ους αὐ τοῦ Μα θη τάς καί Ἀ πο στό λους, Χρι στός 
ὁ ἀ λη θι νός...».

Ση μεί ω σις: Ἀ πό τοῦ Ἀ πο δεί πνου τῆς σή με ρον ἐ πα νέρ χε ται ἐν ταῖς ἱ ε ραῖς 
ἀ κο λου θί αις τό «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...». Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...» 
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τοῦ Ἀ πο δεί πνου, τῆς Θ΄ Ὥ ρας καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ λέ γο μεν «Δό ξα Σοι, 
ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν δό ξα Σοι», «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...» τό Τρι σά γι ον κλπ.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...», «Δό ξα Σοι, ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν 
δό ξα Σοι», «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...», τό Τρι σά γι ον, ὁ Ν΄ Ψαλ μός, ἡ Λι τή τῆς 
Ἑ ορ τῆς, Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, δίς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί: Τό α ́ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου, 

με τά τοῦ Προ κει μέ νου: «Τό Πνεῦ μά σου τό 
ἀ γα θόν ὁ δη γή σει με ἐν γῇ εὐ θεί ᾳ...».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τό Θ΄ Ἑ ω θι νόν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης· «Οὔ-
σης ὀ ψί ας...» μέ χρι τοῦ «ἄν τι νων κρα τῆ τε 
κε κρά τηνται...» («Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ» οὐ 
λέ γο μεν).

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός ... Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...».

Κανόνες: Οἱ δύο Κανόνες τῆς ἑορτῆς μετά τῶν Εἱρμῶν, 
ἄνευ στίχων.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα· «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταί...». 
(ἅπαξ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τῆς ἑ ορ τῆς. Συ-
να ξά ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Πε ντη κο στα ρί ου.

Κα τα βα σί αι: Δι πλαῖ· «Πό ντῳ ἐ κά λυ ψε...» καί «Θεί ῳ κα-
λυφθείς...».

Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων ἄ νευ στί-
χων, καί αἱ Κα τα βα σί αι: «Μή τῆς φθο ρᾶς...» 
καί «Χαί ροις ἄ νασ σα...».
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Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα...» (δίς) καί τό «Φῶς ὁ 
Πα τήρ...» (ἅ παξ).

Αἶ νοι: Τά τρί α στι χη ρά Ἰ δι ό με λα εἰς 4.
Δό ξα, Καί νῦν: «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄.
· Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,
ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει
τό στερέωμα.
· Ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ  ἐρεύγεται ῥῆμα
καί νύξ νυκτί ἀναγγέλλει γνῶσιν.    
· Οὐκ εἰσί λαλιαί, οὐδέ λόγοι, ὧν   
οὐχί ἀκούονται αἱ φωναί αὐτῶν.
· Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης
τά ῥήματα αὐτῶν.
· Δόξα, Καί νῦν. 

Ἀντίφωνον Β΄.
· Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλί-
ψεως, ὑπερασπίσαι σου τό ὄνομα τοῦ
Θεοῦ Ἰακώβ.                  
·Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου,   
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.
·Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καί τό
ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.

Δόξα, Καί νῦν· «Ὁ Μονογενής Υἱός...».

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς,
Παράκλητε 
ἀγαθέ...».
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Ἀντίφωνον Γ΄.
· Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται
ὁ Βασιλεύς, καί ἐπί τῷ σωτηρίῳ σου
ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
· Τήν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας  αὐτοῦ             
ἔδωκας αὐτῷ, καί τήν θέλησιν τῶν χειλέων              
αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.        
· Ὅτι προέφθασας αὐτόν ἐν εὐλογίαις χρηστό-
τητος, ἔθηκας ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ
στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.

Εἰσοδικόν: «Ὑ ψώ θη τι Κύ ρι ε, ἐν τῇ δυ νά μει σου, ᾄ σο μεν 
καί ψα λοῦ μεν τάς δυ να στεί ας σου. Σῶ σον 
ἡ μᾶς Πα ρά κλη τε ἀ γα θέ, ψάλ λο ντάς σοι, Ἀλ-
λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον (μετά τήν Εἴσοδον): «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
                   «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀπόστολος: Τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἐν τῷ συ μπλη ροῦ σθαι τήν ἡ μέ-

ραν...» (Πρ. β΄, 1 – 11).
Εὐαγγέλιον: Τῆς ἑορτῆς: «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ...» 

(Ἰω. ζ΄ 37 – 52, η΄12).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Μή τῆς φθορᾶς...».
Κοινωνικόν: «Τό Πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ 

εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ. 

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Με τά τήν Ἀ πό λυ σιν τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας ἄρ χε ται ὁ Μέ γας 
Ἑσπε ρι νός τῆς Δευ τέ ρας τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ὁ Ἱ ε ρεύς: «Εὐ λο γη τός 
ὁ Θε ός...». Ὁ Προ οι μι α κός καί ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ Με γά λη Συ να πτή ὡς ἐν τῷ 
Πε ντη κο στα ρί ῳ.

«Εὐλογητός εἶ 
Χριστέ ὁ Θεός...».
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Ἑσπέρια: Τά τρί α Προ σό μοι α τῶν Αἴνων τῆς Ἑ ορ τῆς· 
«Πα ρά δο ξα σή με ρον...» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: «Βασιλεῦ Οὐράνιε...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Μέγα Προκείμενον· 

«Τίς Θεός μέγας...» μετά τῶν στίχων.
 Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται αἱ Εὐχαί τῆς Γονυκλισίας ὡς ἔχουσιν 
ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ καί τῇ Ἱερατικῇ φυλλάδι.
Ἀπόστιχα: Τῆς ἑορτῆς: «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν...».
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς: «Δεῦτε λαοί...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 
Ἀπολυτίκιον: «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐκ τῶν Πα τρι κῶν κόλ πων κε νώ σας ἑ αυ-

τόν...» ὡς ἐν τῷ Πεντη κο στα ρί ῳ καί τῇ Ἱ ε ρα-
τι κῇ φυλ λά δι.

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».

Κατά τήν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

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

28. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ Α ΓΙ ΟΥ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΟΣ. 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. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 51, 52)

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, Τρισάγιον καί ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητός εἶ 
Χριστέ...» Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν...».
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, δίς ἕκαστον (τῶν 

δύο πρώτων Στιχολογιῶν).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). 
Κανόνες: Οἱ δύο τῆς ἑορτῆς.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα· «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα νῦν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: 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 τῆς 
Δευ τέ ρας τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.

Κα τα βα σί αι: «Θεί ῳ κα λυ φθείς...».
Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τῶν δύ ο Κα νό νων τῆς Ἑ ορ τῆς καί 

ἡ Κα τα βα σί α «Χαί ροις ἄ νασ σα...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα...» (δίς), «Φῶς ὁ Πα-

τήρ...» (ἅπαξ).
Αἶνοι: Τά 3 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἐν τοῖς Προ φή-

ταις...» εἰς 4.
Δόξα, Καί νῦν: «Γλῶσ σαί πο τε συ νε χύ θη σαν...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι-

στέ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Πεντηκοστῆς.
Εἰσοδικόν: Τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἀπολυτίκιον μετά τήν Εἴσοδον: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...» (μόνον).
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
 «Ὅσοι  εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...».
Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας: «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε...» 

(Ἐφεσ. ε΄ 8 – 19).
Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡ μέ ρας: «Ὁ ρᾶ τε μή κα τα φρο νή ση τε...» 

(Ματ θ. ι η΄ 10 – 20).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Χαί ροις Ἄ νασ σα...».
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Κοι νω νι κόν: «Τό Πνεῦ μά Σου τό ἅ γι ον μή ἀντα νέ λῃς ἀ φ' 
ἡ μῶν δε ό με θα φι λάν θρω πε».

 «Εἴ δο μεν τό φῶς...», «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...». 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».

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

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

Κατάλυσις εἰς πάντα.

31. ΠΕΜΠΤΗ. Ἑρ μεί ου μάρ τυ ρος. 



ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος, Ἰούστου, 
Χαρίτωνος καί Χαριτοῦς μαρτύρων. 

Κατάλυσις εἰς πάντα.

2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῆς Πε ντη κο στῆς. Νι κη φό ρου 
Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Ἡ ἀ κο λου θί α ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ καί τῷ Ὄρ θρῳ ψάλ λε ται ὡς ἐν τῇ 
κυ ρί ᾳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς. Ἐ ξαι ροῦ νται ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ τά Ἀ να γνώ σμα τα 
καί ἡ Λι τή, ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ ἡ Λι τή καί ἐν τῷ Ὄρ θρῳ ὁ Πο λυ έ λε ος καί 
τό με τ’ αὐ τόν Κά θι σμα καί τό Εὐ αγ γέ λι ον. Ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη κο στα-
ρί ου οὐ λέ γο μεν, ἀλ λά μό νον τό Συναξάριον τῆς ἡ μέ ρας.

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Τά Ἀ ντί φω να καί τό Εἰ σο δι κόν τῆς Πε ντη κο-
στῆς. Με τά τήν Εἴ σο δον, Ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...». Κοντά-
κι ον «Ὅ τε κα τα βάς...». Ὁ Τρι σά γι ος Ὕ μνος. Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον 
τῆς ἡ μέ ρας (Σαβ. Α΄ Ἑ βδ. Ἐ πι στο λῶν καί Σαβ. Α΄ Ἑ βδ. Ματ θαί ου) (Ρωμ. 
α΄ 7 - 12) καί (Ματ θ. ε΄ 42 - 48). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως...» «Χαί ροις Ἄ νασ-
σα...». Κοι νω νι κόν «Τό Πνεῦ μά σου τό ἀ γα θόν...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». 
Ἀ πό λυ σις «Ὁ ἐν εἴδει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».
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3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ Α ΓΙ ΩΝ ΠΑ ΝΤΩΝ. Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης καί 
τῶν σύν αὐτοῖς. Πάππου ὁσίου καί ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Χύτρων 
(Κυθρέας). Ἦ χος πλ. δ΄. Ἑ ω θι νόν Α΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 53, 54, 55)
  

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...».
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου 6 καί τῶν 

Ἁ γί ων Πά ντων· «Οἱ πνευ μα τοῤ ῥή το ρες...» 4. 
Δόξα: Τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Μαρ τύ ρων θεῖ ος χο-

ρός...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου· «Ὁ Βα σι λεύς 

τῶν οὐ ρα νῶν...».
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 τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα στιχηρά.
Δόξα: Τῶν Ἁγίων Πάντων· «Δεῦτε πιστοί...».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Ὁ ποι η τής καί λυ-

τρω τής μου...»
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕ ψους κα τῆλ θες...»,  

Δό ξα τῶν Ἁ γί ων Πά ντων· «Τῶν ἐν ὅ λῳ τῷ κό-
σμῳ...», Καί νῦν· Θε ο το κί ον «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος 
ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών «Τῷ τρι ση λί ῳ Βα σι-
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λεῖ...», ἡ Λι τή τῶν Ἁ γί ων Πά ντων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ καί τά Τρι α δι-
κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Εἶ τα τό Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Τῶν ἐν ὅ λῳ 
τῷ κό σμῳ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν ὡς ἐν τῷ Πε ντη-

κο στα ρί ῳ.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Α΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί ὁ τῶν Ἁγίων Πάντων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Ἀναστάσιμα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τό Κά-

θι σμα τῶν Ἁ γί ων Πά ντων «Προ πα τό ρων, Πα-
τέ ρων, Πα τρι αρ χῶν...», Δό ξα, Καί νῦν· Θε ο το-
κί ον «Τήν οὐράνιον πύλην...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἁγίων Πάντων. 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον «Τοῖς Μα θη ταῖς συ νέλ θω-

μεν...», τῶν Ἁ γί ων Πά ντων «Τόν Βα πτι στήν 
καί Πρό δρο μον...» καί τό Θε ο το κί ον «Ὁ ἄ νω 
δο ξα ζό με νος...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τῶν Ἁ γί ων Πά ντων τά 3 
προ σό μοι α εἰς 4.

Δό ξα: Τό Α΄ Ἑ ω θι νόν· «Εἰς τό ὄ ρος...».
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 Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
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Ἀπολυτίκια:  «Ἐξ ὕ ψους κα τῆλ θες...», «Τῶν ἐν ὅ λῳ τῷ κό-
σμῳ...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἁ γί ων Πά ντων (Α΄ Κυ ρι α κή Ἐ πι στο λῶν): 

«Οἱ Ἅ γι οι πά ντες δι ά πί στε ως...» (Ἑ βρ. ι α΄ 
33 - ιβ΄ 2).

Εὐαγγέλιον: Τῶν Ἁγίων Πάντων (Κυριακή Α΄ Ματθαίου): 
«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει...» (Ματ θ. ι΄ 32 - 33, 
37 - 38, ιθ΄ 27 – 30).

Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 

πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Σημειώσεις:
1. Ἀπό τό ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ Παρακλητική.
2. Ἐφεξῆς μέχρι καί τῆς 26ης Ἰουλίου ψάλλονται: Καταβασίαι «Ἀνοίξω τό στόμα 
μου...», Εἰσοδικόν «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...» καί Κοντάκιον «Προστασία τῶν 
Χριστιανῶν...».

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

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μη τρο φά νους Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως, Μάρ-
θας καί Μα ρί ας ἀ δελ φῶν τοῦ Λα ζά ρου, Ἰωάννου ὁσιομάρτυρος ἡγουμένου 
τῆς Μονῆς Μοναγρίου τῆς Κύπρου.

Ἀπό σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
(Ἡμέραι 25).

5. ΤΡΙΤΗ. Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου. 

6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἱ λα ρί ω νος ἡ γου μέ νου τῆς Μο νῆς Δαλ μά των, Ἀτ τά λου τοῦ 
θαυ μα τουρ γοῦ.
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7. ΠΕΜΠΤΗ. Θεοδότου Ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, 
Καλλιόπης μάρτυρος. 

 Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ψάλλεται ἐν τῶν Κυπρίων 
Μηναίων (8ῃ Φεβρ.).

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. 
 
10. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης τῶν μαρτύρων. 
Ἦ χος α΄. Ἑ ω θι νόν Β΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ...».
Κοντάκιον: «Ἄβυσσον ἡμῖν δογμάτων θεολογίας...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤχου 7 καί τοῦ Μηναίου 

Προσόμοια· «Τριάδος τήν ἔλλαμψιν δυάς...» 
3.

Δόξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ α΄ ἤ χου· «Τήν παγκόσμι-
ον δό ξαν...»

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: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς Ὀκτωήχου· «Ἰδού πεπλήρωται...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τοῦ λί θου σφραγισθέν-

τος...». Δό ξα, Καί νῦν Θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβρι-
ήλ φθεγξαμένου...».
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Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

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

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τοῦ λί θου σφρα γισθέν-

τος...». Δό ξα· τό αὐτό, Καί νῦν Θεοτοκίον· 
«Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμένου...».

Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ α΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Β΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Μηναίου· «Δυάς ἡ θαυμα-

στή...», Δόξα, Καί νῦν Θεοτοκίον· «Ἐλπίς 
χριστιανῶν...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιμα καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Β΄ Ἀ να στά σι μον· «Τόν λί θον θε ω ρή σα-

σαι...» μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ἄγγελος 
μέν ἐκόμισε...».

Αἶνοι: Τά Ἀναστάσιμα στιχηρά.
Δόξα: Τό Β΄ Ἑωθινόν· «Μετά μύρων...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:  Με γά λη· καί τό· «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικὸν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια:  «Τοῦ λί θου σφρα γι σθέντος...», τοῦ Ἀπ. Βαρ-

νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
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Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Β΄ Ἐπιστολῶν· «Δόξα καί τιμή...» 

(Ῥωμ. β΄ 10 – 16).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου·«Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς 

παρά τήν θάλασσαν...» (Ματ θ. δ΄, 18 – 23).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

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

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βαρ νά βα Ἀ πο στό λου (ἐκ τῶν Ο΄) ἱ δρυ τοῦ καί προ στά του 
τῆς Ἁ γι ω τά της Ἐκ κ λη σί ας τῆς Κύ πρου. Βαρ θο λο μαί ου ἀ πο στό λου (ἐκ 
τῶν ΙΒ΄). Βαρ νά βα ὁ σί ου του ἐν Βά σῃ. 

Σήμερον ἄγουσι τά ὀνομαστήριά των 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας 
καί ὁ ἐφησυχάζων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος 

κ. Βαρνάβας.

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...».
Κοντάκιον: «Τῶν Μαρτύρων ἔλαμψε...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Ὁ ἀναστάς...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός.
Ἑσπέρια: Τά 6 Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐκ 

τῶν Κυπρίων Μηναίων· «Εἴληφας Ἀπόστο-
λε...». 

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Βαρνάβα πανεύφημε...».
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Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Τίς μή μακαρίσει σε...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡμέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ Ἀποστόλου.
Ἀπόστιχα: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· «Ἀξίως ὄντως 

Βαρνάβας ἐπεκλήθης…».
Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Λευϊτικῆς ἐκβλαστήσας φυ-

λῆς...».
Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Δέσποινα πρόσδεξαι...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: «Τό μέγα κλέος...», Δό ξα· «Ὡς τοῦ Παύλου...», 

Καί νῦν· τό Ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ 
αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, τό Τρι σά γι ον, τό 
Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἀποστόλου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Ὡς ἔχουσιν εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
Προκείμενον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ 

καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτοῦ».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τοῦ Ἀποστόλου: «Ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καί 
ἑτέρους…» (Λουκ. ι΄ 1 – 15) (ζή τει τῇ 
Παρασκευῇ τῆς Ε΄ Ἑβδ. Λουκᾶ).

Ὁ Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου…». 
Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐ λέ η σόν 
με ὁ Θε ός…» τό Ἰ δι ό με λον· «Ἀπόστολε τοῦ 
Σωτῆρος…».

Κανόνες: Οἱ δύο τοῦ Ἁγίου.
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Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Κα θί σματα τοῦ Ἁγίου· «Δογματίζων 
Τριάδος τό τριλαμπές...», Δό ξα· «Τοῦ νόμου 
τήν σκιάν…», Καί νῦν· Θεοτοκίον «Τόν ἀπερί-
ληπτον Θεοῦ Υἱόν καί Λόγον…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἀποστόλου καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Ἀποστόλου· «Ἐπί Σταυροῦ ἐξέτεινας...», 

«Ὡς μύστης καί Ἀπόστολος…» καί τό Θεοτο-
κίον· «Μαρία καθαρώτατον...».

Αἶ νοι: Τά 4 Στιχηρά τοῦ Ἁγίου· «Καθαρόν ἐν-
διαίτημα…».

Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Βαρνάβα θεόπνευστε...».
Καί νῦν: Θεοτοκίον· «Μακαρίζομέν σε...».
Δο ξο λο γί α:  Με γά λη· καί Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου 

«Ὡς τοῦ Παύλου...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Τό μέγα κλέος...».
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός…».
Ἀπολυτίκια:  «Τό μέγα κλέος...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Βαρνάβας καί Σαῦλος ὑπέστρε-

ψαν...» (Πράξ. ιβα΄ 25 - ιγ΄ 12).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Ἁγίου· «Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει...» 

(Λουκ. ι΄ 16 – 21) (ζήτει τῇ 8ῃ Νοεμβρίου).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, Ἱδρυτοῦ και Προστάτου τῆς 
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Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐτελεῖτο Συνοδικόν Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον 
ἐν τῇ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Μονῇ παρά τήν Ἀμμόχωστον, ὅπου εὑρίσκεται καί 
ὁ σεπτός τάφος τοῦ Ἀποστόλου. Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἀποστόλου 
Βαρνάβα εὑρίσκεται σήμερον ὑπό τουρκικήν κατοχήν, ἡ μνήμη τοῦ 
Ἀποστόλου ἑορτάζεται ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀπ. Βαρνάβα Δασουπόλεως 
Λευκωσίας.

Ἀπολυτίκιον ὁσίου Βαρνάβα. Ἦχος γ΄.
Χαίρει ἔχουσα Βασέων πόλις, θείαν λάρνακα τῶν σῶν λειψάνων, 
ἀναβρύουσαν πηγάς τῶν ἰάσεων· καί διασώζουσαν πάντας ἐκ θλίψεων, 
τούς σοί προστρέχοντας, πάτερ ἐκ πίστεως, Βαρνάβα ὅσιε, Χριστόν τόν 
Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα έλεος.

12. ΤΡΙΤΗ. Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ ὁσίων, 
Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου. 

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ κυ λί νης μάρ τυ ρος, Τρι φυλ λί ου ἐ πι σκό που Λή δρας.

 Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τριφυλλίου, Προστάτου καί Πολιούχου Ἁγίου 
τῆς πόλεως τῆς Λευκωσίας, ἑορτάζεται πανηγυρικῶς ἐν τῷ Ἱερῷ ναῷ 
Παναγίας Φανερωμένης ἐν Λευκωσίᾳ.

14. ΠΕΜΠΤΗ. Ἐλισσαίου Προφήτου καί Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀ μώς Προ φή του, Ἱ ε ρω νύ μου Ὁ σί ου καί Αὐ γου στί νου 
ἐ πι σκό που Ἱπ πῶ νος. 
 
16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τύ χω νος ἐ πι σκό που Ἀ μα θοῦ ντος τῆς Κύ πρου. 

17. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, 
Μανουήλ καί λοιπῶν μαρτύρων. Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου. Ἦχος 
β΄. Ἑωθινόν Γ΄.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀναστάσιμα τοῦ β΄ ἤχου 6 καί τοῦ Μηναίου 

Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου καί τῶν σύν 
αὐτῷ· «Πόνοις συντριβόμενοι...» 2 καί τῶν 
Ἁγίων Μανουήλ καί τῶν σύν αὐτῷ· «Ὡς 
ἀστέρες πολύφωτοι...» 2. 

Δόξα: Τοῦ Μηναίου· «Εἰλικρινῶς ποθήσαντές σε...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου...».
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: Τά Ἀναστάσιμα Στιχηρά.
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς Ὀκτωήχου· «Ὤ θαύματος καινοῦ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅ τε κα τῆλ θες....». Δό ξα· 

«Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...», Καί νῦν τό Θε ο-
το κί ον· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῆ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤ χου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑ πα κο ή «Με τά τό πά θος πο ρευ-
θεῖ σαι...» καί Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Γ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μη ναί ου· «Θεῖον φρόνημα, 

ἀνειλημμένοι...», Δό ξα, Καί νῦν τό Θε ο το κί ον· 
«Θεία γέγονας, σκηνή τοῦ Λόγου...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀναστάσιμα. Τό Συνα- 
ξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Γ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅ τι Χρι στός ἐ γή γερ-

ται...», με τά τοῦ Θε ο το κί ου· «Ὁ ἀ να τεί λας 
ἥ λι ος...». 

Αἶνοι: Τά Ἀναστάσιμα Στιχηρά. 
Δόξα: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρί-

ας...».
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: «Ὅ τε κα τῆλ θες...», «Οἱ Μάρτυρές σου Κύ-

ριε...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Γ΄ Ἐπιστολῶν· «Δικαιωθέντες ἐκ 

πίστεως...» (Ρωμ. ε΄ 1 – 10). 
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Γ΄ Ματ θαί ου· «Ὁ λύχνος τοῦ σώμα-

τος...» (Ματ θ. στ΄ 22 – 33).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...»  
Ἀπόλυσις:     «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Δ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Δ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λεοντίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, 
Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου. 
 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος

19. ΤΡΙΤΗ. Ἰ ού δα (Θαδ δαί ου) ἀ πο στό λου, Ζω σί μου μάρ τυ ρος, Παϊ σί ου 
τοῦ Με γά λου.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Με θο δί ου ἐ πι σκό που Πα τά ρων, Νι κο λά ου Κα βά σι λα 
ὁ σί ου.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰ ου λι α νοῦ μάρ τυ ρος, Τε ρε ντί ου ἐ πι σκό που Ἰ κο νί ου. 

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐ σε βί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐ πι σκό που Σα μο σά των. 
Ζήνωνος καί Ζηνᾶ μαρτύρων. 

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, 
Δημητρίου διακόνου καί Ἀθανασίου ἀναγνώστου μαρτύρων τῶν Κυπρίων.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τό Γε νέ σι ον τοῦ Τι μί ου ἐνδόξου Προφήτου Προ δρό μου 
καί Βα πτι στοῦ Ἰ ωάν νου. Πα να γι ώ του νε ο μάρ τυ ρος. Ἦ χος γ΄. Ἑ ω θι νόν Δ΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 24ης Ἰουνίου § 5, 6, 7)
  

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου 4 καί τοῦ Προδρόμου 

Στιχηρά Ἰδιόμελα· «Λύει τοῦ Ζαχαρίου τήν 
σιωπήν...» 6.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Σή με ρον τοῦ φω τός...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή 

θαυμάσωμεν...»
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 τοῦ Προδρόμου.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν: «Βλέ πε τήν Ἐ λι σά βετ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά 

οὐράνια...». Δό ξα τοῦ Προδρόμου· «Προφῆτα 
καί Πρόδρομε...», Καί νῦν τό ὁμόηχον 
Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ γ΄ ἤ χου, ἡ Λιτή 
τοῦ Προδρόμου καί τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον καί τό 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· «Προφῆτα καί Πρόδρομε...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Εἰς μέν τήν α΄ καί τήν β΄ Στιχολογίαν τό 

Ἀναστάσιμον, Δόξα τό τοῦ Προδρόμου, 
Καί νῦν τό Θεοτοκίον αὐτοῦ. Εἰς δέ τήν γ΄ 
Στιχολογίαν τό τοῦ Προδρόμου μετά τοῦ 
Θεοτοκίου αὐτοῦ.

 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ γ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Δ΄) Εὐαγγελίου. 
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Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί οἱ 2 τοῦ Προδρόμου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιμα καί 

τό Κάθισμα τοῦ Προδρόμου· «Ὥσπερ ἥλιος 
φαιδρός...» μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· 
«Κατεπλάγησαν ἁγνή...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Προδρόμου καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά-

ψαντες...», τοῦ Προδρόμου· «Τό τοῦ 
Προδρόμου σήμερον...» καί τό Θεοτοκίον· 
«Προφῆται προεκήρυξαν...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα στιχηρά τοῦ γ΄ ἤχου 4 καί τοῦ 
ΠροδρόμουΠροσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου 
θαύματος...» 4.

Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ἀστήρ ἀστέρων Πρόδρο-
μος...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:  Με γά λη· καί τό· «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικὸν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια:  «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Προφῆτα καί 

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

Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Προδρόμου· «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ 

σωτηρία...» (Ῥωμ. ιγ΄ 11 – 14, ιδ΄ 1 – 4) (ζήτει 
τῇ Κυριακῇ τῆς Τυροφάγου).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Προδρόμου· «Ἐπειδήπερ πολλοί ἐπεχεί-
ρησαν...» (Λουκ. α΄ 1 – 25, 57 – 68, 76, 80) 
(24ῃ Ἰουνίου).
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Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».

«Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

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

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος. Ὀρεντίου καί τῶν σύν αὐτῷ 
μαρτύρων. 

26. ΤΡΙΤΗ. Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου ὁσίου. Ἀνέκτου μάρτυρος.

28. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Κύ ρου καὶ Ἰ ωάν νου τῶν Ἀ ναρ-
γύ ρων. Παπ πί ου μάρ τυ ρος. 

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πέ τρου καί Παύ λου τῶν Πρω το κο ρυ φαί ων Ἀ πο στό λων. 

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Ἰουνίου § 1, 2, 3)

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τά θαύματα τῶν Ἁγίων σου...» (28ῃ Ἰουν).
Κοντάκιον: «Ἐκ τῆς θείας χάριτος...» (28ῃ Ἰουν.).
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Τά 3 Προσόμοια τῶν Ἀποστόλων· «Ποίοις 

εὐφημιῶν...» εἰς 6.
Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Τῷ  τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως...».



 ΙΟΥΝΙΟΣ 29 257

Καί νῦν: Τό Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ Θεοπά-
τωρ...»

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῶν Ἀποστόλων.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόμελα· «Τά κατά πόλιν...».
Δόξα: Τῶν Ἀ πο στό λων· «Ἑ ορ τή χαρ μό συ νος ἐ πέ-

λαμ ψε...».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ 

ἄμπελος...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τῶν Ἀ πο στό λων· «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων πρω-

τό θρο νοι...». Δό ξα, Καί νῦν· «Τό ἀπ’ αἰ ῶ νος 
ἀ πό κρυ φον...».

Ἀπόλυσις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῶν Ἀ πο στό λων καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον 
τῶν Ἀ πο στό λων.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων 

πρω τό θρο νοι...». Δό ξα· τό αὐτό, Καί νῦν· «Τό 
ἀπ’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».

Καθίσματα: Ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
Προκείμενον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν 

καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτῶν».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τῶν Ἁγίων: (Ἰωάν. κα΄ 15 – 25).
Ὁ Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀποστόλων…». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός…» τό Ἰ δι ό με λον «Πέτρε κορυφαῖε…» 
(ζήτει εἰς τήν Λιτήν τό γ΄ Ἰδιόμελον).
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Κανόνες: Οἱ δύο κανόνες «Τό κορυφαιότατον...» καί 
«Ὥσπερ ὄντα καλῶν...».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ὑπακοή τοῦ Μηναίου· «Ποία φυλακή οὐκ 
ἔσχε σε δέσμιον...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἀποστόλων καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τῶν Ἀποστόλων· «Τῶν Ἀποστόλων ἅπαν-

τες...» καί τό Θεοτοκίον· «Τό μέγα καί 
παράδοξον...».

Αἶνοι: Τά 4 Προσόμοια τῶν Ἀποστόλων «Ὁ ἐξ 
ὑψίστου κληθείς...».

Δόξα: Τῶν Ἀποστόλων· «Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀπο-
στόλων...».

Καί νῦν: «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος...».
Δοξολογία:  Με γά λη· καί τό· «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...».
Εἰσοδικὸν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν ἁγίοις...».
Ἀπολυτίκια:  «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἀ πο στό λων: «Ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολ μᾷ...» 

(Β΄ Κορ. ι α΄ 21 – ιβ΄ 9).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῶν Ἀ πο στό λων: «Ἐλ θών ὁ Ἰ η σοῦς εἰς τά μέ-

ρη Και σα ρεί ας...» (Ματ θ. ι στ΄, 13 – 19).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
«Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Σύ να ξις τῶν 12 Ἀ πο στό λων, Μαρίας μητρός 
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.
Τῇ Παρασκευῇ ἑ σπέ ρας: Εἰς τό «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα...» τά 3 Προ σό μοι α 
τῶν Κο ρυ φαί ων καί τά 3 Προ σό μοι α τῶν Δώ δε κα. Δό ξα· «Ἡ πάν σε πτος 
τῶν Ἀ πο στό λων...», Καί νῦν· «Τίς μή μα κα ρί σει σε...». Εἴ σο δος, «Φῶς 
ἱλα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον ἡ μέ ρας. Εἰς τά Ἀ πό στι χα τά 3 Στι χη ρά 
τῶν Ἀ πο στό λων, Δό ξα· «Ἑορ τή χαρ μό συ νος...», Καί νῦν «Θε ο τό κε σύ εἶ 
ἡ ἄ μπε λος...». Ἀ πο λυ τί κι α «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων πρω τό θρο νοι...», Δό ξα 
«Ἀ πό στο λοι Ἅγιοι...», Καί νῦν «Σέ τήν με σι τεύ σα σαν...». Ἀπόλυσις.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, τό Τρι-
σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἀ πό στο λοι Ἅ γι οι...».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...» τά Ἀ πο λυ τί κι α ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε-
ρι νῷ. Κα θί σμα τα τῶν Κο ρυ φαί ων (ζή τει τῇ 29ῃ Ἰ ουν.) Ὁ Ν΄ χῦ μα καί 
οἱ δύ ο Κα νό νες. Ἀ πό γ΄ ᾨδῆς τό Κά θι σμα με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Ἀ φ’ Στ΄ 
ᾨ δῆς τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος καί τό Μη νο λό γι ον. Κα τα βα σί αι «Ἀ νοί ξω 
τό στό μα μου...». Εἶ τα στι χο λο γοῦ μεν «τήν Τι μι ω τέ ραν...» καί ἡ Κα τα-
βα σί α «Ἅ πας γη γε νής...» Τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Εἰς 
τούς Αἴ νους τά 4 Προ σό μοι α. Δό ξα· «Ἥν δι ήλ θε τε κτί σιν...», Καί νῦν· 
«Δέ σποι να πρόσ δε ξαι...». Δο ξο λο γί α Με γά λη καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἀ πό-
στο λοι Ἅ γι οι...».

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πο λυ τί κι α με τά τήν Εἴ σο δον «Οἱ τῶν Ἀ πο στό-
λων πρω τό θρο νοι...», «Ἀ πό στο λοι Ἅ γι οι...» καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον 
«Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῶν Δώ δε κα 
Ἀποστόλων (Α΄ Κορ. δ΄ 9 - 16) καί (Ματ θ. θ΄ 36 - ι΄ 8). 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...». Ἀ πό λυ σις.



ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ τῶν Ἀ ναρ γύ ρων, 
Κων σταντί νου τοῦ ἐν Ὁρμηδείᾳ τῆς Κύπρου μάρτυρος. Ἦ χος δ΄. Ἑ ω θι-
νόν Ε΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολοι Ἅγιοι...».
Κοντάκιον: «Τράνωσόν μου τήν γλῶτταν...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ δ΄ ἤχου 6 καί τῶν Ἁγίων 

Ἀναργύρων τά 3 Προσόμοια· «Ὅλην ἀποθέ-
μενοι…» εἰς 4, δευτεροῦντες τό α΄.

Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Ἀτελεύτητος ὑπάρχει...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ Θεο-

πάτωρ...».
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: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Πάντοτε ἔχοντες Χριστόν...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυ-
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τρωτής...» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό 
Καί νῦν τῶν Ἀποστίχων τοῦ πλ. β΄, Σαββάτῳ 
ἑσπέρας).

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστά-

σεως...». Δό ξα τῶν Ἁγίων· «Ἅγιοι Ἀνάργυροι 
καί θαυματουργοί...», Καί νῦν τό ὁμόηχον 
Θεοτοκίον· «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 τοῦ δ΄ ἤ χου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου. Ἀπόλυσις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος…»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ δ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ε΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τῶν Ἁγίων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῶν Ἁγίων, τό 

Κάθισμα τῶν Ἁγίων· «Ἰαμάτων δοτῆρες 
θαυματουργοί...», Δόξα, Καί νῦν Θεοτοκίον· 
«Πειρασμοῖς πολυπλόκοις περιπεσών...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιμα καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χρι-

στός...», τῶν Ἁγίων· «Τήν χάριν τῶν ἰάσεων...» 
μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ἐκύησας 
Πανάχραντε...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα Στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4 καί τῶν 
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Ἁγίων Προσόμοια· «Νάμασι τοῦ Πνεύμα-
τος...» 4.

Δόξα: Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:  Με γά λη· καί τό· «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικὸν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια:  «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...», «Ἅγιοι 

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

Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀ πό στο λος: Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων· «Ὑμεῖς ἐστέ σῶμα 

Χριστοῦ...» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ 

εἰς τήν χώραν...» (Ματ θ. η΄ 28 – θ΄ 1).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Στ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν και 
Εὐαγγέλια Στ΄ Ἑβδ. Ματθαίου.
 
2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κα τά θε σις τῆς Τι μί ας Ἐ σθῆ τος τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου 
ἐν Βλα χέρ ναις. Ἰ ου βε να λί ου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Λάμπρου καί τῶν σύν αὐτῷ 
νεομαρτύρων. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Ἀνοί-
ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Πε ρι βο λήν πᾶ σι πι στοῖς...» (ζή τει με τά 
τήν Στ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος). Ἀ πό στο λος· «Εἶ χεν ἡ πρώ τη σκη νή...» (Ἑ βρ. 
θ΄ 1 – 7) (21ῃ Ν οεμ βρί ου). Εὐ αγ γέ λι ον «Ἀ να στᾶ σα Μα ρι άμ...» (Λουκ. α΄  
39 – 56) (8ῃ Σε πτ.) Κοι νω νι κόν· «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».
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3. ΤΡΙΤΗ. Ὑ α κίν θου μάρ τυ ρος, Ἀ να το λί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ν-
τινου πό λε ως. Εὕ ρε σις λει ψά νων Ἁ γί ου Ῥα φα ήλ. 

4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀν δρέ ου ἐ πι σκό που Κρή της, ποι η τοῦ τοῦ Με γά λου Κα-
νό νος.

5. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ θα να σί ου τοῦ ἐν Ἄ θῳ, Λα μπα δοῦ, Ὁ σί ων. 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σι σώ η ὁ σί ου τοῦ Με γά λου, Ἀρ χίπ που, Φι λή μο νος καί 
Ὀ νη σί μου τῶν μαρτύρων, Λουκίας τῆς Παρθένου.  

7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυ ρι α κῆς με γα λο μάρ τυ ρος, Θω μᾶ τοῦ ἐν Μα λε ῷ ὁ σί ου. 

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 

τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» 
(Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5) (ζή τει τῇ Πέ μπτῃ τῆς Ι Ε΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Ἐ πι στο λῶν). 
Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας· «Ἠ κο λού θει τῷ Ἰ η σοῦ ὄ χλος πο λύς...» (Μάρ κ. ε΄  
24 – 34) (ζή τει τῇ Δευ τέ ρᾳ τῆς ΙΕ΄ Ἑ βδο μά δος). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω-
νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον...».  

8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προ κο πί ου Με γα λο μάρ τυ ρος καί Θε ο-
δο σί ας τῆς μη τρός αὐ τοῦ μάρ τυ ρος. Ἦχος πλ. α΄. Ἑωθινόν Στ΄.
  
 Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ 

Ἀπολυτίκιον: «Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...».
Κοντάκιον: «Ἡ Μάρτυς Χριστοῦ...».
Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Ἁγίου 

Προκοπίου ἐκ τοῦ Μηναίου 4.
Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐξέλαμψε σήμερον...». 
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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...» 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. 
Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ταῖς μυστικαῖς λαμπηδόσι...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ-

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

 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...», 

Δό ξα τοῦ Ἁγίου· «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...», 
Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ 
αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 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

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. α΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Στ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθι σμα τοῦ Ἁγίου· «Τόν Παῦλον ὡς τό 

πρίν...» καί τό Θε ο το κί ον· «Ἐλπίς Χριστια-
νῶν...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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Κα τα βα σί αι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Στ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω-

πος...», τοῦ Ἁγίου· «Ἐξ οὐρανοῦ ὡς τῷ 
Παύλῳ...» καί τό Θε ο το κί ον· «Σοῦ τό 
πολίτευμα Λόγε...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 4 καί 
τοῦ Ἁγίου τά 3 Προσόμοια τῶν Ἀποστίχων 
τοῦ Ἑσπερινοῦ· «Οὐρανόθεν ἡ κλῆσίς σου...» 
εἰς 4.

Δόξα: Τό Στ΄ Ἑωθινόν· «Ἡ  ὄντως εἰρήνη...».
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...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον...», τοῦ Ἁγίου· «Ὁ 

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

Κοντάκιον: «Προστασία τῶν χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Στ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἔχοντες χαρί- 

σματα κατά τήν χάριν...» (Ῥωμ. ιβ΄ 6 – 14)
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς Στ΄ Ματθαίου· «Ἐμβάς ὁ Ἰησοῦς...» 

(Ματθ. θ΄ 1 – 8).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...».
Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ση μεί ω σις: Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν ψαλ λο μέ νων τῶν νεκρωσίμων Εὐ λο γη-
τα ρί ων καί τῶν Τρο πα ρί ων· «Με τά πνευ μά των δικαί ων...» τε λεῖ ται τό μνη μό συ νον 
τῶν Ἐ θνο μαρ τύ ρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, ἤ τοι τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Κύ πρου Κυ πρι-
α νοῦ, τῶν Μητρο πο λι τῶν Πά φου Χρυ σάν θου, Κι τί ου Με λε τί ου καί Κυ ρη νεί ας Λαυ-
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ρε ντί ου καί τῶν λοι πῶν κλη ρι κῶν καί λαϊ κῶν οἵ τι νες ἐφονεύθησαν ὑ πό τῶν Τούρ κων 
ἀ πό τῆς 9ης μέχρι τῆς 14ης Ἰ ου λί ου 1821.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ζ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν και 
Εὐαγγέλια Ζ΄ Ἑβδ. Ματθαίου.

9. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πα γκρα τί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος Ἐ πι σκό που Ταυ ρο με νί ας, Ἀν-
δρέ ου καί Πρό βου Μαρ τύ ρων. 

 Ἐ πέ τει ος τοῦ μαρ τυ ρι κοῦ θα νά του τῶν Κυ πρί ων Ἐ θνο μαρ τύ ρων 
(9ῃ Ἰ ου λί ου 1821). Κα τ’ αὐ τήν αἱ τουρ κι καί κα τα κτη τι καί ἀρ χαί τῆς Νή-
σου ἐ ξη γρι ω μέ ναι, ἕ νε κα τῆς ἐ κρή ξε ως τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα να στά σε ως, 
συ νέ λα βον καί ἀ πηγ χό νι σαν τόν Ἀρ χι ε πί σκο πον Κύ πρου Κυ πρι α νόν καί 
ἐ κα ρα τό μη σαν τούς Μη τρο πο λί τας Πά φου Χρύ σαν θον, Κι τί ου Με λέ τι ον 
καί Κυ ρη νεί ας Λαυ ρέ ντι ον καί ἄλ λους. Ἀ πό τῆς 9ης – 14ης Ἰ ου λί ου 1821 
ἑ κα το ντά δες πρό σω πα, κλη ρι κοί καί λα ϊ κοί, εὗ ρον μαρ τυ ρι κόν θά να τον 
ὑ πό τῶν Τούρ κων.
 Τά ἱ ε ρά ὀ στᾶ τῶν Ἐ θνο μαρ τύ ρων τού των εἶ ναι ἐ να πο τε θει μέ να 
εἰς τήν κρύ πτην, ἡ ὁ ποί α εὑ ρί σκε ται ὑ πό τό Μαυ σω λεῖ ον τῶν Ἐ θνο μαρ-
τύ ρων, τό ὁ ποῖ ον ἀ νη γέρ θη τῷ 1930 εἰς τόν πε ρί βο λον τοῦ Ἱ ε ροῦ Να οῦ 
Φα νε ρω μέ νης ἐν Λευ κω σί ᾳ.
 
10. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἐν Νι κο πό λει τῆς Ἀρ με νί ας 45 Μαρ τύ ρων. Ἀθανασίου 
τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 

11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐ φη μί ας Με γα λο μάρ τυ ρος καί Πα νευ φή μου, Ὄλ γας βα-
σι λίσ σης καί ἰ σα πο στό λου. 

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. 
 Εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν, εἰς τό Καί νῦν τῶν Ἀ πο στί χων: «Θε ο τό κε σύ εἶ 
ἡ ἄμπε λος... με τά τῆς ἀ θλη φό ρου...».
 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 Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας (Β΄ Κορ. στ΄ 1 
– 10) (Λουκ. ζ΄ 36 – 50). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον 
αἰώνιον...».
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12. ΠΕΜΠΤΗ. Πρό κλου καί Ἱ λα ρί ου Μαρ τύ ρων, Βε ρο νί κης αἱ μορροού-
σης, Μιχαήλ τοῦ Μαλεΐνου ὁσίου. Παϊσίου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ Σύ να ξις τοῦ Ἀρ χαγ γέ λου Γα βρι ήλ, Στε φά νου Ὁ σί-
ου τοῦ Σαβ βαΐ του. Τῶν Ἁ γί ων Ἡ λι ο φώ των (Ἡ λι ο φώ του, Ἐ πα φρο δί του, 
Ἀμ μω νί ου, Χου λε λαί ου καί Εὐ σθε νί ου).
   
14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄). Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου. 

15. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν Ἁ γί ων 630 Θε ο φό ρων Πα τέ ρων τῆς ἐν Χαλ κη δό νι Δ΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου (451). Κη ρύ κου καί Ἰ ου λίτ της τῆς μη τρός αὐ τοῦ,  
Μαρ τύ ρων. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθινόν Ζ΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Κυρ. Ἁγίων Πατέρων § 1, 2, 3)

Τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ 
μετά τήν 13ην Ἰουλίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀπόστολε Ἅγιε Ἀκύλα...».
Κοντάκιον: «Ἀποστόλων σύνθρονος...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 6 καί τῶν Πα τέ-

ρων Στι χη ρά Προ σό μοι α· «Σέ τόν ἀ πε ρί γρα-
πτον...» 4.

Δόξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τάς μυ στι κάς σή με ρον...»
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου· «Τίς μή 

μακαρίσει σε...».
Εἴ σο δος: «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 τῶν Πα τέ ρων.
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Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα. 
Δόξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Ἀ πο στο λι κῶν πα ρα δό σε-

ων...».
Καί νῦν: «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», 

Δόξα τῶν Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος...», 
Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «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 τοῦ πλ. β΄ ἤ χου καί 
τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον τῶν Πα τέ ρων· 
«Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος...». Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. β΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ζ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ πρῶτος τῶν Πατέρων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ἀ να στά σι μον Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τό Κά-

θι σμα τῶν Πα τέ ρων· «Φω στῆ ρες ὑ πέρ λαμπ-
ροι...», Δόξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Ταχύ 
δέξαι Δέσποινα...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Πα τέ ρων. Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τῶν 
Πα τέ ρων.

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...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι ἦραν τόν Κύριον...», 

τό τῶν Πα τέ ρων· «Πατέρων θείων σήμερον...» 



 ΙΟΥΛΙΟΣ 15 269

καί τό Θε ο το κί ον· «Ἐν δύο ταῖς θελήσεσι...».
Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 4 καί 

τῶν Πα τέ ρων Προσόμοια· «Ὅλην συγκρο-
τήσαντες...» 4.

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

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...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», «Ὑ περ δε δο ξασμέ-

νος...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστός ὁ λόγος...» 

(Τίτ. γ΄ 8 – 15) (ζήτει τοῦτον μετά τήν 11ην 
Ὀκτ.)

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς 
τοῦ κόσμου...» (Ματθ. ε΄ 14 – 19).

Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
  «Εἴδομεν τό φῶς...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ση μεί ω σις: Πρό τῆς ἀ πο λύ σε ως ψαλ λομένων τῶν νε κρω σί μων εὐ λο γη τα ρίων καί τῶν 
τρο πα ρίων «Με τά πνευ μά των...» τε λεῖ ται τό ἐ τή σι ον μνη μό συ νον τῶν πεσόντων πρός 
προάσπισιν τῆς δημοκρατίας καί τῆς νομιμότητος κατά τό προδοτικόν πραξικόπημα 
τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

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

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ θη νο γέ νους ἐ πι σκό που Πη δα χθό ης Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 
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17. ΤΡΙΤΗ. Μα ρί νης Με γα λο μάρ τυ ρος. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Καί νῦν 
τῶν Ἀποστίχων «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος ... μετά τῆς ἀθληφόρου...». 
Καταβασίαι «Ἀνοίξω τό στόμα μου...». Κοντάκιον «Προστασία...». Ἀ πό-
στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁγίας (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 καί Μάρκ. ε΄ 24 – 34). 
Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον...». «Εἴδομεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Αἰ μι λι α νοῦ, Παύ λου καί λοιπῶν μαρ τύ ρων. Ὀ νη σι φό ρου 
ὁ σί ου τοῦ ἐν Ἀ να ρί τᾳ Πά φου ἀ σκή σα ντος, Φωτίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου τοῦ 
παρά τήν Ἀθηαίνου ἀσκήσαντος.

19. ΠΕΜΠΤΗ. Μα κρί νης ἀ δελ φῆς τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου, Δί ου ὁ σί ου. 

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προ φή του Ἠ λι οῦ τοῦ Θε σβί του. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Καί νῦν Ἀποστίχων· 
«Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος ... πρέσβευε Δέσποινα μετά καί τοῦ Προφήτου...». 
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Προφήτου· «Ὑπόδειγμα λάβετε...» (Ἰακ. ε΄ 10 – 20) καί 
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Προφήτου· (Λουκ. δ΄ 22 – 30). Κοι νω νι κόν: «Ἀγαλλιᾶσθε 
δίκαιοι ἐν Κυρίῳ τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα». «Εἴ δο μεν τό 
φῶς...». Ἀπόλυσις.

Σή με ρον εἶ ναι ἡ θλι βε ρά ἐ πέ τει ος τῆς Τουρ κι κῆς εἰ σβο λῆς εἰς Κύ προν. 
Μέ τήν εὐ και ρί αν αὐ τήν τε λεῖ ται πα ρά κλη σις δι ά τήν ἀ πε λευ θέ ρω σιν τῶν 
αἰ χμα λώ των, τήν ἐ πι στρο φήν τῶν προ σφύ γων καί τήν ἐκ δίω ξιν τῶν εἰ σβο-
λέ ων ἐκ τῆς Νή σου ἡ μῶν, κα τά τήν ἀ κό λου θον τυ πι κήν δι ά τα ξιν: 

Ὁ Δι ά κο νος: «Εὐ λό γη σον Δέ σπο τα».
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός ἡ μῶν...».
 «Κύ ρι ε εἰ σά κου σον τῆς προ σευ χῆς μου...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Τό μέ γα κλέ ος τῆς Κύ πρου...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Προ στα σί α τῶν χρι στι α νῶν... ἡ προ στα τεύ-

ου σα ἀ εί».
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Ὁ Β΄ Χο ρός: «Θε ο τό κε τῶν τι μώ ντων σε».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Πολ λοῖς συ νε χό με-

νος...» (Α΄ ᾨ δή μι κροῦ Πα ρα κλη τι κοῦ κα νό-
νος).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε ... Πα θῶν με τα ράτ του-
σι...» (Α΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Προ στα σί αν καί σκέ-
πην...» (Γ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Ἱ κε τεύ ω Παρ θέ νε...» 
(Γ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Λύ τρω σαι ἡ μᾶς...» (Ε΄ 
ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Ὡς τεῖ χος κα τα φυ-
γῆς...» (Στ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Ῥο ήν μου τῶν δα κρύ-
ων...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Χα ρᾶς μου τήν καρ δί-
αν...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Λι μήν καί προ στα-
σί α...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Φω τός σου ταῖς ἀ κτῖ-
σι...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Τήν ὑ ψη λο τέ ραν τῶν οὐ ρα νῶν...»
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Δέ σποι να καί μή τηρ τοῦ Λυ τρω τοῦ...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ψάλ λο μεν προ θύ μως...».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Δι ά σω σον ἀ πό κιν δύ νων...»
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ἐ πί βλε ψον ἐν εὐ με νεί ᾳ...».
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...».
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ σε βῶν...»
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
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...»
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ ὑ γεί ας, σω τη ρί ας καί 
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ἀ πε λευ θε ρώ σε ως τῶν ἐν κιν δύ νοις καί ἐν 
αἰχμα λω σί ᾳ εὑ ρι σκο μέ νων ἀ δελ φῶν ἡ μῶν καί 
ὑ πέρ τῆς συ ντό μου συ νε νώ σε ως αὐ τῶν με τά 
τῶν οἰ κεί ων αὐ τῶν».

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑπέρ τῆς τα χεί ας καί ἐν ἐ λευ-

θε ρί ᾳ ἐ πα νό δου τῶν ἐ κτο πι σθέ ντων ἀ δελ φῶν 
ἡ μῶν εἰς τάς πα τρο γο νι κάς αὐ τῶν ἑ στί ας».

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῆς συ ντμή σε ως τοῦ χρό-

νου τῆς δο κι μα σί ας ἡ μῶν, ἐκ δι ώ ξε ως τῶν εἰ-
σβο λέ ων ἐκ τῆς νή σου ἡ μῶν καί ὑ πέρ ἀ πο κα-
τα στά σε ως τῆς ἐ λευ θε ρί ας καί τῆς δι και ο σύ-
νης ἐν αὐ τῇ.

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ εἰ σα κοῦ σαι...».
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄).
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: «Ἐ πά κου σον ἡ μῶν ὁ Θε ός...».
Ὁ Δι ά κο νος: «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν».
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: Τήν Εὐ χήν.

Κύ ρι ε, ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ παι δεύ ων καί πά λιν ἰ ώ με νος, ὁ ὑ πο στη ρί ζων 
τούς κα τα πί πτο ντας καί ἀ νορ θῶν τούς κα τεῤ ῥα γμέ νους· ὁ τῶν ὀρ φα νῶν 
πα τήρ καί τῶν χει μα ζο μέ νων λι μήν καί τῶν νο σού ντων ἰ α τρός· ὁ τα χύς 
εἰς βο ή θει αν καί βρα δύς εἰς ὀρ γήν· Ἐ πά κου σον τῆς φω νῆς τῆς δε ή σε ως 
ἡ μῶν ἐν τῇ θλι βε ρᾷ ταύ τῃ ἐ πε τεί ῳ κα θ’ ἥν ἀ νο σί ως ἐ χθρός ὑ πε ρά ρι θμος, 
ὑ πέ ρο πλος καί ὑ πε ρό πτης ἐ πε τέ θη κα θ’ ἡ μῶν καί ἐ δού λω σεν ἡ μᾶς. 

Ἐπιλήσμονες γεγονότες τῶν δωρεῶν καί τῶν εὐεργεσιῶν σου, τοῖς 
προστάγμασί σου οὐκ ἐπορεύθημεν καί τάς ἐντολάς σου οὐκ ἐφυλάξαμεν. 
Δι ά τοῦ το, ταῦ τα πά ντα ἐ πῆλ θεν ἐ φ’ ἡ μᾶς.

Τεσσαράκοντα καί τέσσαρα ἔ τη με τά ταῦ τα, ἱ στά με θα εἰ σέ τι πρό 
τῶν ἐ ρει πί ων καί συ νειδη το ποι οῦ μεν τό μέ γε θος τῆς κα τα στρο φῆς. Ἐ πί 
το σαῦ τα ἔ τη ἐν τῷ κα τε χο μέ νῳ τμή μα τι τῆς πα τρί δος ἡ μῶν οὔκ ἐ στιν 
ὁ λο καύ τω σις, οὐ δέ θυ σί α, οὐ δέ προ σφο ρά, οὐδέ θυμίαμα, οὐ τό πος τοῦ 
καρ πῶ σαι καί εὑ ρεῖν ἔ λε ος. Τά θυ σι α στή ρι ά σου, Κύ ρι ε, κα τέ σκα ψαν οἱ 
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τῆς Ἄ γαρ, καί τούς πι στούς σου οὕς μέν ἀ πέ κτει ναν, οὕς δέ ἐ δί ω ξαν βί ᾳ 
ἐκ τῶν ἑ στι ῶν αὐ τῶν.
Καί νῦν ἐν ψυ χῇ συ ντε τριμ μέ νῃ καί πνεύ μα τι τα πει νώ σε ως προ σπί πτο-
μέν σοι καί ἱ κε τεύ ο μεν: Ἐ πι μέ τρη σον ταῖς ἀ νο μί αις ἡ μῶν τούς οἰ κτιρ μούς 
σου. Ἀ ντί θες τήν ἄ βυσ σον τῶν οἰ κτιρ μῶν σου τῷ πλή θει τῶν πλημ με λη μά-
των ἡ μῶν. Ἐν τῷ ἐ κλεί πειν τήν ἰ σχύν ἡ μῶν, μή ἐ γκα τα λί πῃς ἡ μᾶς. Ἐ γε-
νή θη μεν, Κύ ρι ε, ὄ νει δος τοῖς γεί το σιν ἡ μῶν, μυ κτη ρισμός καί χλευ α σμός 
τοῖς κύ κλῳ ἡ μῶν. Ἀλ λά μή πα ρα δῴ ης ἡ μᾶς εἰς τέ λος. Δέ ξαι ἡ μᾶς προ-
σπί πτο ντάς σοι καί βο ῶ ντας τό· «Ἡ μάρ το μεν». Ἔ πι δε εὐ σπλάγ χνῳ ὄμ-
μα τι ἐ πί τόν δει νῶς δο κι μα ζό με νον λα όν σου. Σύντρι ψον τήν ἐ πηρ μέ νην 
ὀ φρύν τῶν ἀ πη νῶν δι ω κτῶν τοῦ Σταυ ροῦ σου. Ἀ πο δί ω ξον ἀ πό τῆς γῆς 
τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν τάς ὀρ δάς τῶν βαρ βά ρων καί ἀλ λο θρή σκων εἰ σβο λέ ων 
τῶν κα τα δυ να στευ ό ντων καί ἐ ξου θε νού ντων τόν λα όν σου καί βε βη λού-
ντων τούς να ούς σου. Τούς ἐν αἰχμα λω σί ᾳ καί ὁ μη ρεί ᾳ ὄ ντας ἀ δελ φούς 
ἡ μῶν ἐ πα νά γα γε καί σύ να ψον τοῖς οἰ κεί οις αὐ τῶν. Τάς ψυχάς τῶν ὑ πό 
τῶν πο λε μί ων ἀ ναι ρε θέντων καί τῶν ἐν τῷ ἀ γῶ νι πρός ὑ πε ρά σπι σιν τῆς 
πα τρί δος ἡ μῶν πε σό ντων, ἐν σκη ναῖς ἁ γί ων κα τά τα ξον. Τόν φι λό χρι στον 
ἡ μῶν στρα τόν ἐ νί σχυ ε καί τούς ἐ π’ ἐ ξου σί ας νο μί μως ὄ ντας φώ τι ζε καί 
κα θο δή γει, ἡμᾶς δέ πά ντας ἀ ξί ω σον τῆς χα ρᾶς τῆς ἀ πε λευ θε ρώ σε ως τῆς 
πα τρί δος ἡ μῶν, ἵ να ἐν ὅ λῃ τῇ νή σῳ ἡ μῶν ἐ λευ θε ρου μέ νῃ καί εἰς βί ον εἰ-
ρη νι κόν καί εὐ τυ χῆ καί ἡ σύ χι ον ὁ δη γου μέ νῃ δο ξά ζη ταί σου τό πα νά γι ον 
ὄ νο μα, τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, Ἀ μήν.

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Πά ντων προ στα τεύ εις ἀ γα θή...». 
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: Τήν Ἀ πό λυ σιν.

21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰωάννου Ὁσίου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ. 

22. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μα ρί ας Μα γδα λη νῆς τῆς Μυ ρο φό ρου καί 
Ἰ σα πο στό λου. Μαρ κέλ λης Ὁ σι ο μάρ τυ ρος. Θεοφίλου τοῦ νέου μάρτυρος. 
Ἦχος βαρύς. Ἑωθινόν Η΄.

 Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ 

Ἀπολυτίκιον: «Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν...».
Κοντάκιον: «Τόν βίον εὐσεβῶς...».
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Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «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 ἤχου 6 καί τῆς 

Ἁγίας τά 3 Προσόμοια· «Μύρα προσεκόμισας 
Χριστῷ...» εἰς 4, δευτεροῦντες τό α΄. 

Δό ξα: Τῆς Ἁγίας· «Πρώτη κατιδοῦσα τήν θείαν 
Ἀνάστασιν...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ βαρέος ἤ χου· «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 Ἀνα στά σι μα.
Δό ξα: Τῆς Ἁγίας· «Τῷ ἑκουσίως πτωχεύσαντι...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ-

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

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

Ἁγίας· «Χριστῷ τῷ δι’ ἡμᾶς...», Καί νῦν τό 
ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμέ-
νου...».

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, ἡ Ὑπακοή τοῦ βαρέος ἤχου καί 
Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Κα θί σμα τα: Τά Ἀνα 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 (Η΄) 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 Ἁγίας· «Τῷ πτωχεύσαντι 

Λόγῳ...», Δόξα, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Ὡς 
Παρθένον καί μόνην ἐν γυναξί...».

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: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον· «Δύο Ἀγγέλους βλέψα-

σα...» καί τῆς Ἁγίας· «Μαρία κυριώνυμε...».
Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ βαρέος ἤ χου.
Δό ξα: Τό Η΄ Ἑ ω θι νόν· «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».
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 Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Κατέλυσας...», «Χριστῷ τῷ δι’ ἡμᾶς...», τοῦ 

Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς Η΄ Ἐπιστολῶν· «Παρακαλῶ ὑμᾶς 

διά τοῦ ὀνόματος...» (Α΄ Κορ. α΄ 10 – 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου· «Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πο-

λύν ὄχλον...» (Ματθ. ιδ΄ 14 – 22).
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...».

Ση μεί ω σις: Πρό τῆς ἀ πο λύ σε ως ψαλ λομένων τῶν νε κρω σί μων εὐ λο γη τα ρίων καί τῶν 
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τρο πα ρίων «Με τά πνευ μά των...» τε λεῖ ται τό ἐ τή σι ον μνη μό συ νον τῶν ὑ πέρ πίστεως 
καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων καί τῶν ὑπό τῶν πολεμίων ἀναιρεθέντων 
κατά τήν Τουρκικήν εἰσβολήν τοῦ 1974.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Θ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν και 
Εὐαγγέλια Θ΄ Ἑβδ. Ματθαίου.

23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀνακομιδή λειψάνων Φω κᾶ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Ἰ ε ζε κι ήλ Προ-
φή του, Θύρ σου ἐ πι σκό που Καρ πα σί ας. 

24. ΤΡΙΤΗ. Χρι στί νης Με γα λο μάρ τυ ρος. 

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ κοί μη σις τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης μη τρός τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε-
ο τό κου. Τῶν Ἁ γί ων 165 Πα τέ ρων τῶν ἐν τῇ Ε΄ Οἰ κου με νι κῇ Συ νό δῳ συ-
νελ θό ντων, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας.

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται 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 γό νων Χρι στοῦ...» (ζή τει με τά τήν 
Στ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος). Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁγίας (Γαλ. δ΄ 
22 - 27) (23ῃ Σεπτ.) καί (Λουκ. η΄ 16 - 21) (Σαβ. ΣΤ΄ Ἑβδ. Λουκᾶ). Κοι-
νω νι κόν· «Ἀ γαλ λι ᾶσθε δί και οι...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

26. ΠΕΜΠΤΗ. Πα ρα σκευ ῆς Ὁ σι ο μάρ τυ ρος, Ἑρ μο λά ου Ἱε ρο μάρ τυ ρος 
καί τῶν σύν αὐτῷ Ἑρμίππου καί Ἑρμοκράτους. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται 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...». Ἀ πό στο λος τῆς Ἁγίας· 
«Πρό τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν...» (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5). Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁγίας· 
«Ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς...» (Μάρκ. ε΄ 24 – 34). Εἰς τό· «Ἐ ξαι-
ρέ τως»· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰώνιον...». «Εἴ-
δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πα ντε λε ή μο νος Με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ Ἰ α μα τι κοῦ. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχερᾶ 
παρά τό χωρίον Ἀγροκηπιά.
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Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· 
«Χοροί Ἰσραήλ...». Κο ντά κι ον· «Ἐπί τοῦ ὄρους...». Ἀ πό στο λος τοῦ Ἁγίου· 
«Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ...» (Β΄ Τιμ. β΄, 1 – 10) (ζή τει τῇ 26ῃ Ὀ κτω-
βρί ου). Εὐ αγ γέ λι ον· «Προσέχετε ἀπό τῶν ἀνθρώπων...» (Λουκ. κα΄ 12 – 
19). Εἰς τό· «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον 
αἰώνιον...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

Σημείωσις: Ἐφεξῆς μέχρι καί τῆς 5ης Αὐγούστου, ἐξαιρουμένης τῆς 1ης Αὐγούστου, 
ψάλλονται αἱ Καταβασίαι «Χοροί Ἰσραήλ…». Κοντάκιον μέχρι καί τῆς 13ης 
Αὐγούστου ψάλλεται τό «Ἐπί τοῦ Ὄρους μετεμορφώθης…» πλήν τῆς 1ης Αὐγούστου, 
ὅτε ψάλλεται τό τοῦ Σταυροῦ «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ…».

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προ χό ρου, Νι κά νο ρος, Τί μω νος καί Παρ με νᾶ τῶν Ἀ πο-
στό λων καί Δι α κό νων. Εἰ ρή νης Ὁσίας, ἡ γου μέ νης τῆς ἐν Κων στα ντι νου-
πό λει Μο νῆς τοῦ Χρυ σο βα λά ντου. 

Ἡ ἀ κο λου θί α τῆς Ὁ σί ας, ὅπου ἄν ἑορτάζηται, ψάλ λε ται ἐξ 
ἰδιαιτέρας φυλλάδος.

29. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Καλ λι νί κου καί Θε ο δό της Μαρ τύ ρων. 
Ἦχος πλ. δ΄. Ἑωθινόν Θ΄.
 

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολοι Ἅγιοι...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
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 πλ. δ΄ ἤχου 6, τοῦ Ἁγίου 

Καλλινίκου Προσόμοια· «Μάρτυς θεόφρον 
Καλλίνικε...» 2 καί τῆς Ἁγίας Θεοδότης 
Προσόμοια· «Ὡς Παρθένον καί Μάρτυρα...» 2. 

Δό ξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου· «Ὁ Βασι-
λεύς τῶν οὐρανῶν...».
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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, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον. 
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», 

Δό ξα, Καί νῦν· Θεοτοκίον «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννη-
θείς...».

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

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· 

«Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», Δό ξα τό αὐτό, Καί 
νῦν· Θεοτοκίον «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

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 πλ. δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Θ΄) 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 Καθίσματα τοῦ Μηναίου μετά τοῦ 

Θεοτοκίου αὐτῶν.
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συ-

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χοροί Ἰσραήλ...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ὁ τόκος σου ἄφθορος 

ἐδείχθη...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον «Συγκεκλεισμένων 

Δέσποτα...» καί τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τόν 
σόν Υἱόν ὡς ἔβλεψας...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ πλ. δ΄ ἤχου.
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Δό ξα: Τό Θ΄ Ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρό-
νων...».

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 Κυριακῆς..
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», τοῦ Ἀποστόλου 

Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἐπί τοῦ ὄρους...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς Θ΄ Ἐπιστολῶν· «Θεοῦ ἐσμέν συνερ-

γοί...» (Α΄ Κορ. γ΄ 9 - 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου· «Ἠνάγκασεν ὁ Ἰη-

σοῦς...» (Ματ θ. ιδ΄ 22 – 34).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰνεῖτε τόν Κύριον...».
 «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...».

Ση μεί ω σις: Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψαλλομένων τῶν νε κρω σί μων εὐ λο γη τα-
ρίων καί τῶν Τροπαρίων «Μετά πνευμάτων...» τε λεῖ ται τό μνη μό συ νον τοῦ ἀοιδίμου 
Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

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

30. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σί λα, Σι λου α νοῦ, Κρή σκε ντος, Ἐ παι νε τοῦ καί Ἀν δρο νί-
κου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ πο στό λων. 

31. ΤΡΙΤΗ. Εὐ δο κί μου δι καί ου, Ἰ ω σήφ τοῦ ἀ πό Ἀ ρι μα θαί ας. Προ εόρ-
τι α τῆς Προ ό δου τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Μνήμη μετακομιδῆς λειψάνων 
Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν δώδεκα) εἰς Κύπρον.



ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Πρό ο δος τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Τῶν ἑ πτά Μακ κα βαί ων 
Παί δων, τῆς μη τρός αὐ τῶν Σο λο μο νῆς καί τοῦ δι δα σκά λου αὐ τῶν Ἐ λε α-
ζά ρου. Παύλης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας.

Ἀπό σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

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...». Ἀ πο λυ τί κι ον πρό τῆς Εἰσόδου «Σῶσον Κύριε τόν 
λαόν σου...». Με τά τήν Εἴ σο δον· «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...», «Τάς 
ἀλ γη δό νας τῶν ἁ γί ων...» καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον· «Ὁ ὑ ψω θείς...». 
Τρισάγιον. Ἀ πό στο λος· (Ἑ βρ. ι α΄ 33 – ιβ΄ 2) «Οἱ Ἅ γι οι πά ντες...» (ζή τει 
τῇ Κυ ρι α κῇ τῶν Ἁ γί ων Πά ντων). Εὐ αγ γέ λι ον· «Ἰ δού ἐ γώ...» (Ματ θ. ι΄ 
16 – 22) (ζή τει τῇ Τε τάρ τῃ Γ΄ Ἑ βδο μά δος Ματ θαί ου). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοινωνικόν: «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 
Ἀλληλούϊα». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

Τῇ Τετάρτῃ ἑ σπέ ρας: Ψάλ λε ται ὁ Ἑ σπε ρι νός δι ά τήν ἑ ορ τήν τοῦ Ἁ γί-
ου Στε φά νου ἐκ τοῦ Μη ναί ου καί μετά τό «Νῦν ἀ πο λύ εις...» ψάλ λε ται 
ὁ Μι κρός Πα ρα κλη τι κός Κα νών πρός τήν Θε ο τό κον κατά τήν ἀκόλουθον 
τυπικήν διάταξιν: 

Ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανών.

Με τά τό· «Νῦν ἀ πο λύ εις...», ὁ Προ ε στώς ἀ να γι νώ σκει τόν Ψαλ μόν· «Κύ-
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ρι ε εἰ σά κου σον τῆς προ σευ χῆς μου...» καί εἶ τα ψάλ λε ται ὑ πό τῶν Χο ρῶν 
τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» τε τρά κις. Ἀ μέ σως «Τῇ Θε ο τό κῳ ἐ κτε νῶς νῦν προσ-
δρά μω μεν...», Δό ξα· τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἁ γί ου τοῦ Να οῦ, Καί νῦν· «Οὐ 
σι ω πή σω μέν πο τε Θε ο τό κε...» καί ὁ Ν΄ Ψαλ μός χῦ μα. Εἶ τα ψάλ λε ται ὁ 
Κα νών τῆς μι κρᾶς Πα ρα κλή σε ως ἄ νευ τῶν Εἱρ μῶν, με τά τοῦ στί χου· 
«Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε σῶ σον ἡ μᾶς», εἰς δ΄ τρο πά ρι α ἐν ἑ κά στῃ ᾨ δῇ. Ἀ πό 
γ΄ ᾨ δῆς ψάλ λε ται τό· «Δι ά σω σον ἀ πό κιν δύ νων...» καί «Ἐ πί βλε ψον ἐν 
εὐ με νεί ᾳ...».

Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...», «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ-
σε βῶν...», «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα τρός...», «Ἔτι δε ό με θα ὑ πέρ ἐ λέ-
ους, ζω ῆς...», «Ὅ τι ἐ λε ή μων...».

Εἶ τα τό· «Πρε σβεί α θερ μή...» καί ἄρ χε ται ὁ β΄ Χο ρός τῆς δ΄ ᾨ δῆς. 
Με τά τήν στ΄ ᾨ δήν τό· «Δι ά σω σον ἀ πό κιν δύ νων...» καί τό· «Ἄ χρα ντε ἡ 
δι ά λό γου...» καί πά λιν ὁ Ἱ ε ρεύς «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...» κλπ. ὡς ἀ νω-
τέ ρω.

Ἀ κο λου θεῖ τό Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν...» καί εὐ-
θύς οἱ Χο ροί τό Προ κεί με νον «Μνη σθή σο μαι τοῦ ὀ νό μα τός σου...», καί 
τό Εὐ αγ γέ λι ον· «Ἀνα στᾶ σα Μα ρι άμ...». «Δό ξα σοι, Κύ ρι ε, δό ξα σοι», 
Δό ξα· «Πά τερ, Λό γε, Πνεῦ μα...», Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», ὁ στί-
χος «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός...» καί τά: «Μή κα τα πι στεύ σῃς με...», «Οὐ δείς 
προ στρέ χων ἐ πί σοί...», «Με τα βο λή τῶν θλι βο μέ νων...». Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Σῶ-
σον ὁ Θε ός τόν λα όν σου...», οἱ Χο ροί τό· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» ιβ΄, ὁ Ἱ ε ρεύς 
«Ἐ λέ ει καί οἰ κτιρ μοῖς...» καί ψάλ λε ται ἡ ζ΄, η΄, καί θ΄ ᾨ δή τοῦ Κα νό-
νος. Με τά τήν θ΄ ᾨ δήν ἐ πι συ νά πτο νται καί τά Με γα λυ νά ρι α· «Ἄ ξι όν 
ἐστιν ὡς ἀ λη θῶς...». Ψαλ λο μέ νων τῶν Με γα λυ να ρί ων ὁ Ἱ ε ρεύς θυ μι ᾷ 
τήν εἰ κό να τῆς Θε ο τό κου ὡς καί τάς ἄλ λας εἰ κό νας καί τόν λα όν. Με τά 
τό· «Πᾶ σαι τῶν Ἀγ γέ λων αἱ στρα τι αί...» τό Τρι σά γι ον καί ἀ κο λού θως 
τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου· «Βα σί λει ον δι ά δη μα...», Δόξα, Καί 
νῦν τό ἀντίστοιχον Θεοτοκίον. (Κατά τάς ἄλλας ἡμέρας τά ἀντίστοιχα 
Ἀπολυτίκια καί Θεοτοκία).

Ὁ Ἱ ε ρεύς αὖ θις· «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...» κλπ. «Ἔ τι δε ό με θα 
ὑ πέρ τοῦ δι α φυ λα χθῆ ναι...», «Ἐ πά κου σον ἡ μῶν ὁ Θε ός...», «Σο φί α· Ὁ 
Ὤν εὐ λο γη τός...» καί ποι εῖ τήν ἀ πό λυ σιν. Πρό τοῦ· «Δι’ εὐ χῶν...» ψάλ λο-
νται τά 4 Ἐ ξα πο στει λά ρι α «Ἀπό στο λοι ἐκ πε ρά των...».
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Ση μεί ω σις: Ὁ Μέ γας καί ὁ μι κρός Πα ρα κλη τι κός Κα νών ψάλ λο νται  ἐ ναλ λάξ κα θ’ 
ἑ κά στην ἑ σπέ ραν ἐ κτός Σαβ βά του καί τῆς πα ρα μο νῆς τῆς ἑ ορ τῆς τῆς Με τα μορ φώ-
σε ως τοῦ Σω τῆ ρος, ἕως καί τῆς 13ης τοῦ μηνός ὡς ἑξῆς: 

Ὁ Μέγας: ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ.
Ὁ Μικρός: ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.

2. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων τοῦ Ἁ γί ου Πρω το μάρ τυ-
ρος καί Ἀρ χι δι α κό νου Στε φά νου, τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Φωτεινῆς τῆς 
Θαυματουργοῦ (Ἁγίας Φωτοῦς) τῆς Κυπρίας. 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Καταβασίαι «Χοροί Ἰσραήλ…». Κοντάκιον «Ἐπί τοῦ ὄρους…». Κοινω-
νικόν «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν…».

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μεγάλη Πα ρά κλη σις, κατά τήν ὁποίαν ἀντί τοῦ Ἀπολυτικίου 
τῶν Ἁγίων ὡς μή ἐχόντων Δοξαστικόν, ψάλλονται τά τρία κατανυκτικά 
τροπάρια· «Ἐλέησον ἡμᾶς...», Δόξα· «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς...», Καί νῦν· 
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην...».

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δαλ μά του, Φαύ στου, Ἰ σα α κί ου, Θε ο κλή του Ὁ σί ων, 
Σα λώ μης Μυ ρο φό ρου. 

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μικρά Πα ρά κλη σις, κατά τήν ὁποίαν ἀντί τοῦ Ἀ πο λυ τι κί ου 
τῶν Ἁγίων, ὡς μή ἐχόντων Δοξαστικόν, ψάλλονται τά τρία Κατανυκτικά 
Τροπάρια· «Ἐλέησον ἡμᾶς…», Δόξα· «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς…», Καί νῦν· 
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην...».

4. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν ἐν Ἐ φέ σῳ Ἑ πτά Παί δων. 
 
5. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ Ι΄ ΜΑΤ ΘΑΙ ΟΥ. Προ εόρ τι α τῆς Με τα μορ φώ σε ως τοῦ Κυ-
ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Εὐσιγνίου μάρτυρος, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, 
Νόννας μητρός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἦ χος α΄. Ἑ ω θι νόν Ι΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 5ης Αὐγούστου § 4, 5, 6).
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Θείῳ Πνεύματι, ἀφθαρτισθέντες...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ θαυμαστώσας ἐπί γῆς...».
Ἀ πό λυ σις: (μικρά)· «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 α΄ ἤχου 6 καί Προεόρτια 

Προσόμοια· «Δεῦτε συνανέλθωμεν...» εἰς 4, 
δευτεροῦντες τό α΄.

Δό ξα: Προεόρτιον· «Δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τό ὄρος 
Κυρίου...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεο το κί ον τοῦ α΄ ἤ χου· «Τήν παγκόσ-
μιον δόξαν...».

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

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀνα στά σι μα. 
Δό ξα, Καί νῦν: Προεόρτιον· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν- 

τος...», Δό ξα, Καί νῦν· Προεόρτιον «Χριστοῦ 
τήν Μεταμόρφωσιν...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀ να στάς...».

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 α΄ ἤχου καί τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Προεόρτιον Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Χριστοῦ τήν Μεταμόρφωσιν...». Ἀπόλυσις.

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· 

«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δό ξα· τό αὐτό, 
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Καί νῦν· Προεόρτιον «Χριστοῦ τήν Μετα-
μόρφωσιν...».

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 α΄ 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 Προεόρτιος· «Ἀστρά-

φθητι κάτωθεν...» μετά στίχου· «Δόξα σοι ὁ 
Θεός ἡμῶν δόξα σοι».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Προεόρτιον Κάθισμα· «Ἐπεφάνη ἤστρα-
ψε, τοῖς ἐν τῷ σκότει...».

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

Κα τα βα σί αι: «Χοροί Ἰσραήλ...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ὁ τόκος σου ἄφθορος 

ἐδείχθη...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα...» 

καί τό Προεόρτιον· «Οἱ δόξης ἐφιέμενοι...».
Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ α΄ ἤ χου 4 καί 

Προεόρτια τά 3 Προσόμοια· «Τῆς παναγίας 
ἐνδόξου Μεταμορφώσεως...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό Ι΄ Ἑωθινόν· «Μετά τήν εἰς ᾍδου κάθο-
δον...».

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 Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἀναστάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», «Χριστοῦ τήν 

Μεταμόρφωσιν...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό 
τοῦ Ναοῦ.

Κο ντά κι ον: Προεόρτιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς Ι΄ Ἐπιστολῶν· «Ὁ Θεός ἡμᾶς τούς 

Ἀποστόλους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16).



 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5-6 285

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἄνθρωπός τις προσῆλθε...» (Ματ θ. ιζ΄ 14 – 
23).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰνεῖτε...».

«Εἴδομεν τό φῶς...», «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀναστάς...».

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

6. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΜΕ ΤΑ ΜΟΡ ΦΩ ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ ΚΑΙ 
ΣΩ ΤΗ ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ. 

Πανηγυρίζει ὁ Μητροπολιτικός Ναός Σωτῆρος Λάρνακος, 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Αὐγούστου §§ 1, 2, 3)

Κα τά λυ σις ἰ χθύ ος.

Τῇ Κυριακῇ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δόξα· «Χρι στοῦ 
τήν με τα μόρ φω σιν...».

Κο ντά κι ον: «Ἐν τῇ θεί ᾳ σή με ρον...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἀναστάς...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Πρό τοῦ 

Σταυ ροῦ σου...» εἰς 6.
Δό ξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς Ἑ ορ τῆς· «Προ τυ πῶν τήν 

ἀ νά στα σιν...»
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
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καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῆς ἑ ορ τῆς.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὁ πά λαι τῷ Μω-

σεῖ...».
Δό ξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἑ ορ τῆς· «Πέ τρῳ καί Ἰ ωάν-

νῃ...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Με τε μορ φώ θης...» ἐκ τρί του.
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν τῷ ὄ ρει τῷ Θα βώρ με τα μορ φω θείς 

ἐν δό ξῃ ἐ νώ πι ον τῶν Ἁ γί ων αὐ τοῦ Μα θη τῶν 
καί Ἀ πο στό λων, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός 
ἡ μῶν...».

(Ἡ Ἀ πό λυ σις αὕ τη λέ γε ται κα θ’ ἑ κά στην μέ χρι 
τῆς Ἀ πο δό σε ως τῆς Ἑ ορ τῆς).

Τῇ Δευτέρᾳ 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 Ἀ πο λυ-
τί κι ον· «Με τε μορ φώ θης...» καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
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 τῆς ἑ ορ τῆς, 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: «Θα βώρ καί Ἑρ μών ἐν τῷ ὀ νό μα τί σου ἀ γαλ-

λι ά σο νται».
Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς...» 

(Λουκ. θ΄ 28 - 36).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...», Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Ὁ φω τί σου ἅ πα σαν...» (ζή τει εἰς τήν 
Λι τήν).

Κανόνες:  Οἱ δύο τῆς Ἑορτῆς ἄνευ στίχων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Κά θι σμα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐ πί τό ὄ ρος...».
Ἀφ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς ἑ ορ τῆς καί τό Συ να-

ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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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 τῆς Ἑ ορ-

τῆς καί ἡ Κα τα βα σί α· «Μυ στι κός εἶ Θε ο τό-
κε...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: Τό τῆς ἑ ορ τῆς· «Φῶς ἀ ναλ λοί ω τον...» τρίς.
Αἶ νοι: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Πρό 

τοῦ τι μί ου...» εἰς 4.
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Πα ρέ λα βεν ὁ Χρι στός...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· «Με τε μορ φώ θης...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς ἑ ορ τῆς ὡς ἀ κο λού θως:

Ἀ ντί φω νον Α΄.
• Μέ γας Κύ ρι ος καί αἰ νε τός σφό δρα
ἐν πό λει τοῦ Θε οῦ ἡ μῶν.
• Ἑ τοι μά ζων ὄ ρη ἐν τῇ ἰ σχύϊ αὐ τοῦ.                    «Ταῖς πρε σβεί αις
• Ὁ ἀ να βαλ λό με νος φῶς ὡς ἱ μά τι ον.                   τῆς Θε ο τό κου...».    
• Τά ὄ ρη ἀ γαλ λι ά σο νται ἀ πό προ σώ-     
που Κυ ρί ου
• Δό ξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄.
• Οἱ θε μέ λι οι αὐ τοῦ ἐν τοῖς ὄ ρε σι
τοῖς ἁ γί οις.
• Ἀ γα πᾷ Κύ ρι ος τάς πύ λας Σι ών,    
ὑ πέρ πά ντα τά σκη νώ μα τα Ἰ α κώβ.    
• Δε δο ξα σμέ να ἐ λα λή θη πε ρί σοῦ    
ἡ πό λις τοῦ Θε οῦ.             
• Μή τηρ Σι ών, ἐ ρεῖ ἄν θρω πος
καί ἄν θρω πος ἐ γεν νή θη ἐν αὐ τῇ.

 Δό ξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ 
ὄρει τῷ Θαβώρ 
μεταμορφωθείς, 
ψάλλοντάς Σοι· 
Ἀλληλούϊα»
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Ἀ ντί φω νον Γ΄.
• Τά ἐ λέ η σου, Κύ ρι ε, εἰς τόν αἰ ῶ να
ᾄ σο μαι.
• Ἐ ξο μο λο γή σο νται οἱ οὐ ρα νοί
τά θαυ μά σι ά σου, Κύ ρι ε.     «Με τε μορ φώ θης
• Μα κά ρι ος ὁ λα ός ὁ γι νώ σκων    ἐν τῷ ὄ ρει...».
ἀ λα λα γμόν.        
• Κύ ρι ε ἐν τῷ φω τὶ τοῦ προ σώ που σου
πο ρεύ σο νται, καί ἐν τῷ ὀ νό μα τί σου 
ἀγαλλιάσονται ὅ λην τήν ἡ μέ ραν.

Εἰ σο δι κόν: «Ὅ τι πα ρά σοί πη γή ζω ῆς, Κύ ρι ε, ἐν τῷ φω τί 
σου ὀ ψό με θα φῶς· Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ 
ἐν τῷ ὄ ρει τό Θα βώρ με τα μορ φω θείς, ψάλ-
λοντάς σοι· Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ ὄ ρει...».
Κο ντά κι ον: «Ἐ πί τοῦ ὄρους...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Σπου δά σα τε βε βαί αν ὑ μῶν τήν 

κλῆ σιν...» (Β΄ Πέ τρου α΄ 10 – 19).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Πα ρα λαμ βά νει ὁ Ἰ η σοῦς...» 

(Ματ θ. ιζ΄ 1 – 9).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Νῦν τά ἀ νή κου στα ἠ κού σθη...» (ζή τει εἰς τήν 

Ζ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος).
Κοι νω νι κόν: «Ἐν τῷ φω τί τῆς δό ξης τοῦ προ σώ που σου, 

Κύ ρι ε, πο ρευ σό με θα εἰς τόν αἰ ῶ να. Ἀλ λη λού-
ϊα».

Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς»: «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ ὄ ρει...».

 Με τά τήν Ὀ πι σθάμ βω νον Εὐ χήν ψάλ λε ται τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς 
Ἑ ορ τῆς καί ἀ να γι νώ σκε ται ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως ἡ εὐ χή εἰς τήν με τά λη ψιν 
στα φυ λῆς. Αἱ στα φυ λαί προ τί θε νται κά τω θεν τῆς εἰ κό νος τοῦ Δε σπό του 
Χρι στοῦ, ὅ που καί ἀ να γι νώ σκε ται ἡ
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Εὐ χή
Εἰς με τά λη ψιν στα φυ λῆς τῆς ς΄ Αὐ γού στου.

«Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν».
 «Εὐ λό γη σον, Κύ ρι ε, τόν καρ πόν τοῦ τον τῆς ἀ μπέ λου τόν νέ ον, ὅν 
δι ά τῆς τοῦ ἀ έ ρος εὐ κρα σί ας, καί τῶν στα γό νων τῆς βρο χῆς, καί τῆς τῶν 
και ρῶν γα λή νης εἰς ταύ την τήν ὡ ρι μω τά την στά σιν ἐλ θεῖν εὐ δό κη σας, ἵ να 
ᾖ ἐν ἡ μῖν τοῖς ἐξ αὐ τοῦ τοῦ γεν νή μα τος τῆς ἀ μπέ λου με τα λαμ βά νου σιν, 
εἰς εὐ φρο σύ νην, καί τοῖς προ σε νέ γκα σι δῶ ρον, εἰς ἐ ξι λα σμόν ἁ μαρ τι ῶν, 
δι ά τοῦ ἱ ε ροῦ καί ἁ γί ου Σώ μα τος καί Αἵ μα τος τοῦ Χρι στοῦ σου· με θ’ οὗ 
εὐ λο γη τός εἶ σύν τῷ πα να γί ῳ καί ἀ γα θῷ, καί ζω ο ποι ῷ σου Πνεύ μα τι, νῦν 
καί ἀ εί καί εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων. Ἀ μήν.»

  «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

Τῷ ἑ σπέ ρας: Ὁ Ἑσπερινός ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Μετά τήν Εἴσοδον ψάλλεται 
ἀντί τοῦ Προκειμένου τῆς ἡμέρας τό Μέγα Προκείμενον «Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν 
τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῆ, πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν» μετά τῶν στίχων 
αὐτοῦ. Μετά τό «Νῦν ἀπολύεις...» ἡ Μικρά Πα ρά κλη σις. Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ ὄ ρει...».

7. ΤΡΙΤΗ. Δομετίου τοῦ Πέρσου ὁσιομάρτυρος, Μικάλλου ὁσίου τοῦ ἐν 
Ἀκανθοῦ τῆς Κύπρου. 

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μεγάλη Πα ρά κλη σις. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Μετεμορφώθης...».

8. ΤΕΤΑΡΤΗ. Αἰ μι λι α νοῦ Ἐ πι σκό που Κυ ζί κου, Μύ ρω νος Ἐ πι σκό που 
Κρή της. Εὐτυχίου ὁσίου, κτίτορος τῆς Μονῆς τῶν Ἱερέων.

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μικρά Πα ρά κλη σις. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ 
ὄ ρει...».

9. ΠΕΜΠΤΗ. Ματ θί α Ἀ πο στό λου, Ἀντωνίου Μάρτυρος. 

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μεγάλη Πα ρά κλη σις. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ 
ὄ ρει...».
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10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λαυ ρε ντί ου Ἀρ χι δι α κό νου, Ξύ στου Πά πα Ῥώ μης καί 
Ἱππολύτου τῶν μαρτύρων. 

Τῷ ἑ σπέ ρας: Μικρά Πα ρά κλη σις. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ 
ὄ ρει...».

11. ΣΑΒΒΑΤΟΝ (Μετά τήν Ἑορτήν). Εὔ πλου δι α κό νου. Ἀ νά μνη σις τοῦ 
ὑ περ φυ οῦς θαύ μα τος κα τά τῶν Ἀ γα ρη νῶν Τούρ κων τοῦ ἐν Ἁ γί οις Πα τρός 
ἡ μῶν Σπυ ρί δω νος τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Αὐγούστου § 4, 5, 6)

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ:

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Μετεμορφώθης...», Δό ξα· τοῦ Μάρτυρος «Ὁ 
Μάρτυς στου Κύριε...», Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς 
«Μετεμορφώθης...».

Κα θί σμα τα: Ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ὁ Ν΄ ψαλμός:  (χῦμα). 
Κα νό νες: Ὁ τῆς ἑορτῆς καί ὁ τοῦ Ἁγίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Καθίσματα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον τῆς ἑορτῆς. Τό Συ να ξά ρι ον τῆς 

ἡ μέ ρας.
 «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν...» καί ψάλλεται ὁ Εἱρμός· «Λυτρωτά 
τοῦ παντός Παντοδύναμε...». Εἶτα ὁ Ἱερεύς· «Τήν Θεοτόκον...» καί 
στιχολογοῦμεν· «Τήν Τιμιωτέραν...» καί αὖθις ὁ Εἱρμός τῆς Θ΄ ᾨδῆς· 
«Εὔα μέν τῷ τῆς παρακοῆς...». 
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Αἶ νοι: Τά 3 Προσόμοια· «Τῆς παναγίας ἐνδόξου 

Μεταμορφώσεως...» εἰς 4 (ζήτει εἰς τά Στιχη-
ρά τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 9ης Αὐγούστου).

Δό ξα, Καί νῦν: «Ὁ φωτί σου ἅπασαν...» (Στιχ. Ἑσπερινοῦ 
9ης Αὐγούστου).

 Εἶτα τό· «Σοί δόξα πρέπει...» καί ἡ Δοξολογία χῦμα.
Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων: Τά 3 Προσόμοια· «Ἐν ὄρει τῷ Θαβώρ...» 
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(ζήτει εἰς τόν Ὄρθρον τῆς 9ης Αὐγ.).
Δό ξα, Καί νῦν: «Εἶδον ἐν τῷ Θαβώρ...».
Ἀπολυτίκιον: «Μετεμορφώθης...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

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

Θαβώρ...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Μετεμορφώθης...», «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...» 

καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἐπί τοῦ ὄρους...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Μάρτυρος· (ζήτει τῇ 2ᾳ Σεπτ.).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἡμέρας· (Σαββάτῳ ΙΑ΄ Ἑβδ. Ματθαίου).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοι νω νι κόν: Τῆς ἡμέρας· «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...».

«Εἴδομεν τό φῶς...», «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:                      «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...».

 Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς θαύματος ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἦχος δ΄.
 Ὡς τῶν ὀρθοδόξων ὑπέρμαχον, καί πάντων τῶν ἀπίστων ἀντίπαλον, 
παμμακάριστε Σπυρίδων ὑμνοῦμέν σε, καί δυσωποῦμέν σε φυλάττειν τήν 
πόλιν σου, πάσης ὁρμῆς βαρβάρων ἀμέτοχον.

12. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤ ΘΑΙ ΟΥ (Κυριακή μετά τήν ἑορτήν τῆς Μετα-
μορφώσεως). Φω τί ου καί Ἀ νι κή του Μαρ τύ ρων. Ἦ χος β΄. Ἑ ω θι νόν ΙΑ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Αὐγούστου § 7, 8, 9).

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει...».
Κο ντά κι ον: «Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».
Ἀ πό λυ σις: (μικρά)· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...».
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Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤχου 6 καί τά 4 Ἰδιόμελα 

τῆς ἑορτῆς «Πρό τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε...» 
(Ἑσπερινός 6ης Αὐγούστου).

Δό ξα: Τῆς ἑορτῆς· «Δεῦ τε ἀ να βῶ μεν...» (ζή τει εἰς 
τήν Λι τήν τῆς Ἑ ορ τῆς).

Καί νῦν: Τό α΄ Θεο το κί ον τοῦ β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ 
σκιά τοῦ νόμου...».

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

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀνα στά σι μα. 
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς· «Πέτρῳ καί Ἰωάννῃ καί Ἰακώ-

βῳ...» (ζήτει εἰς τό Δόξα, Καί νῦν τῶν 
Ἀποστίχων τῆς ἑορτῆς).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δό ξα, 

Καί νῦν· «Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ ὄ ρει....».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν τῷ ὄ ρει τῷ Θα βώρ με τα μορ φω θείς ἐν 

δό ξῃ ἐ νώ πι ον τῶν Ἁ γί ων αὐ τοῦ Μα θη τῶν καί 
Ἀ πο στό λων καί ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν, Χρι στός 
ὁ ἀ λη θι νός Θε ός ἡ μῶν...»

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 β΄ ἤχου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον· «Με τε μορ φώ θης...».

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· 

«Ὅτε κατῆλθες...». Δό ξα· τό αὐ τό. Καί νῦν· 
«Με τε μορ φώ θης ἐν τῷ ὄ ρει...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά Με θέ-
ορ τα (12ης Αὐ γού στου).
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 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΙΑ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ α΄ τῆς Ἑ ορ τῆς.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Με θέ ορ τον Κά θι σμα· «Τῆς θείας δόξης 

σου...» ἅ παξ (12ῃ Αὐ γού στου).
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...».
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 ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν Ἔγερ-

σιν...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Φῶς ἀναλλοίωτον 
Λόγε...» (6ῃ Αὐγ.).

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ β΄ ἤ χου 4 καί 
Προσόμοια Με θέ ορ τα (12ῃ Αὐ γ.)·  «Παρῆλ-
θεν ἡ σκιά...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό ΙΑ΄ Ἑ ω θι νόν· «φανερῶν ἑαυτόν...».
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.
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Μετεμορφώθης...»
Εἰ σο δι κόν: Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ὅτε κατῆλθες...», «Με τε μορ φώ θης...», τοῦ 

Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἐ πί τοῦ ὄ ρους...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΑ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἡ σφραγίς τῆς 

ἐμῆς ἀποστολῆς...» (Α΄ Κορ. θ΄ 2 – 12).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν...» (Ματ θ. ιη΄ 23 – 35).
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: Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς ΙΒ΄ 
Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΒ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

Τῷ ἑσπέρας: Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως 
ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ, ἐξαιρουμένων 
τῶν Ἀ να γνω σμά των καί τῆς Λι τῆς. Μετά τό «Νῦν ἀπολύεις...» ψάλλεται 
ἡ Μεγάλη Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει...» (τρίς). 

13. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Με τα μορ φώ σε ως. Μα ξί μου 
Ὁ μο λο γη τοῦ, Εἰρήνης τῆς βασιλίσσης τῆς μετέπειτα Ξένης μοναχῆς. 
 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς, 
πλήν τῶν Ἀ να γνω σμά των τοῦ Ἑ σπε ρι νοῦ καί τῆς Λι τῆς, τοῦ Πο λυ ε λέ ου 
καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου τοῦ Ὄρ θρου. Εὐ αγ γέ λι ον καί Ἀ πό στο λος εἰς τήν Λει-
τουρ γί αν: τά τῆς ἡ μέ ρας (Δευτέρᾳ ΙΒ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί Δευτέρᾳ ΙΒ΄ 
Ἑβδ. Ματθαίου).

Τῷ ἑ σπέ ρας: Ὁ Προ εόρ τι ος Ἑ σπε ρι νός τῆς Κοι μή σε ως τῆς Θε ο τό κου καί 
ἡ τε λευ ταί α Πα ρά κλη σις (Μικρά Πα ρά κλη σις). Ἀ πο λυ τί κι ον προ εόρ τι ον· 
«Λα οί προ σκιρ τή σα τε...».

14. ΤΡΙΤΗ. Προ εόρ τι α τῆς Κοι μή σε ως τῆς Θε ο τό κου. Μι χαί ου Προ φή του, 
Μαρ κέ λλου Ἐ πι σκό που Ἀ πα μεί ας Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ: Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Κο ντά κι ον Προεόρτιον· «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου...» (ζή τει με τά τήν Στ΄ 
ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος τῆς 14ης Αὐγ.). Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας 
(Τρίτῃ ΙΒ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί Τρίτῃ ΙΒ΄ Ἑβδ. Ματθαίου).

15. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ΚΟΙ ΜΗ ΣΙΣ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΑ ΓΙ ΑΣ ΔΕ ΣΠΟΙ ΝΗΣ Η ΜΩΝ 
ΘΕ Ο ΤΟ ΚΟΥ ΚΑΙ Α ΕΙ ΠΑΡ ΘΕ ΝΟΥ ΜΑ ΡΙ ΑΣ.

Πα νη γυ ρί ζου σιν αἱ Ἱ ε ραί Μο ναί Χρυ σορ ροϊ α τίσ σης, 
Τρο ο δι τίσ σης, Τρικουκιωτίσσης καί Ἁγίου Νεοφύτου.
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(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Αὐγ. §§ 1, 2, 3.)

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Λα οί προ σκιρ τή σα τε...».
Κο ντά κι ον: «Τῇ ἐν δό ξῳ μνή μῃ σου...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

τοῦ πα ρα δό ξου θαύ μα τος...» εἰς 6.
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Θε αρ χί ῳ νεύ μα τι...» (ὀ κτά η χον 

δί χο ρον).
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῆς ἑ ορ τῆς.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε ἀ νυ μνή σω-

μεν λα οί...». 
Δό ξα, Καί νῦν: «Ὅ τε ἐ ξε δή μη σας...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐν τῇ γεν νή σει...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Τετάρτῃ 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· «Ἐν τῇ γεν νή σει...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἐν τῇ γεν νή σει...» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τῆς ἑ ορ τῆς (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: «Μνη σθή σο μαι τοῦ ὀ νό μα τός σου ἐν πά σῃ γε-

νε ᾷ καί γε νε ᾷ».
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Στίχος: «Ἄκουσον θύγατερ καί ἴδε καί κλῖνον τό οὖς 
σου καί ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καί τοῦ οἴκου 
τοῦ πατρός σου καί ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεύς 
τοῦ κάλλους σου».

Εὐ αγ γέ λιον τοῦ Ὄρ θρου: «Ἀ να στᾶ σα Μα ριάμ...» (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... Ὅ τε ἡ με τά στα σις...».

Κα νό νες: Οἱ δύ ο τῆς ἑ ορ τῆς με τά στί χου «Ὑ πε ρα γί α 
Θε ο τό κε...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή τῆς ἑ ορ τῆς· «Μα κα ρί ζο μέν σε...».
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: «Πε ποι κιλ μέ νη τῇ θεί ᾳ δό ξῃ...».
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 εἰς τόν α΄ κανόνα: «Αἱ γε νε-
αί πᾶ σαι, μα κα ρί ζο μέν σε...», εἰς δέ τόν β΄: 
«Ἄγ γε λοι τήν κοί μη σιν τῆς Παρ θέ νου...» καί 
ἡ Κα τα βα σί α· «Αἱ γε νε αί πᾶ σαι... Νε νί κηνται 
τῆς φύ σε ως οἱ ὅ ροι...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἀ πό στο λοι ἐκ πε ρά των...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς· «Τῇ ἐν-

δό ξῳ κοι μή σει σου...» εἰς 4.
Δό ξα, Καί νῦν: «Τῇ ἀ θα νά τῳ σου Κοι μή σει...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· «Ἐν τῇ γεν νή σει...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς ἑ ορ τῆς ὡς ἀ κο λού θως:

Ἀ ντί φω νον Α΄.
• Ἀ λα λά ξα τε τῷ Κυρίῳ πᾶ σα ἡ γῆ.
• Ἐ ξο μο λο γεῖ σθε αὐ τῷ, αἰ νεῖ τε           «Ταῖς πρε σβεί αις
τό ὄ νο μα αὐ τοῦ.               τῆς Θε ο τό κου...».
• Ἐν πό λει Κυ ρί ου τῶν δυ νά με ων, 
ἐν πό λει τοῦ Θε οῦ ἡ μῶν.   
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• Ἐ γε νή θη ἐν εἰ ρή νῃ ὁ τό πος αὐ τοῦ
καί τό κα τοι κη τή ρι ον αὐ τοῦ ἐν Σι ών
• Δό ξα, Καί νῦν.

Ἀ ντί φω νον Β΄
• Ἀ γα πᾷ Κύ ρι ος τάς πύ λας Σι ών, ὑ πέρ
πά ντα τά σκη νώ μα τα Ἰ α κώβ.
• Δε δο ξα σμέ να ἐ λα λή θη πε ρί σοῦ ἡ πόλις          «Σῶ σον ἡ μᾶς...
τοῦ Θε οῦ.               ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ-
• Ὁ Θε ός ἐ θε με λί ω σεν αὐ τήν εἰς τόν αἰ ῶ να.          μα στός...».
• Ἡ γί α σε τό σκή νω μα αὐ τοῦ ὁ Ὕ ψι στος.
 Δό ξα, Καί νῦν «Ὁ Μο νο γε νής...».

Ἀ ντί φω νον Γ΄.
• Ἑ τοί μη ἡ καρ δί α μου ὁ Θε ός, 
ἑ τοί μη ἡ καρ δί α μου.
• Τί ἀ ντα πο δώ σω τῷ Κυ ρί ῳ        «Ἐν τῇ γεν νή σει τήν
πε ρί πά ντων, ὧν ἀ ντα πέ δω κέ μοι;                 παρ θε νί αν...».
• Πο τή ρι ον σω τη ρί ου λή ψο μαι 
καί τό ὄ νο μα Κυ ρί ου ἐ πι κα λέ σο μαι.

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν Ἁ γί οις θαυ μα-
στός...».

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἐν τῇ γεν νή σει...».
Κο ντά κι ον: «Τήν ἐν πρε σβεί αις...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: «Τοῦ το φρο νεί σθω...» (Φι λιπ. β΄ 5 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: «Εἰ σῆλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς εἰς κώ μην τι νά...» (Λουκ. 

ι΄ 38 – 42 καί ι α΄ 27 – 28).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Αἱ γε νε αί πᾶ σαι... Νε νί κη νται τῆς φύ σε ως οἱ 

ὅ ροι...».
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...».
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Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

16. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἐξ Ἐ δέσ σης ἀ να κο μι δή τῆς ἀ χει ρο ποι ή του Εἰ κό νος τοῦ 
Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, ἤ τοι τοῦ Ἁ γί ου Μαν δη λί ου. Δημητριανοῦ 
μάρτυρος τοῦ Νέου, Δι ο μή δους, Στα μα τί ου, Ἀλ κι βι ά δου μαρ τύ ρων. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Αὐγ. §§ 7, 8, 9.)

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας: Τά 3 Στιχηρά «Ποίοις οἱ γηγενεῖς...» καί τά 3 τῆς 
ἑορτῆς· «Ποί οις οἱ εὐ τε λεῖς χεί λε σι...» (ζή τει ἐν τῷ Μι κρῷ Ἑ σπε ρι νῷ τῆς 
15ης Αὐ γού στου). Δό ξα, Καί νῦν: «Δεῦτε τήν παγκόσμιον Κοίμησιν...». 
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας. Ἀ πό στι χα 16ης 
Αὐγούστου «Δῆμος τῶν μαθητῶν...». Δό ξα, Καί νῦν: «Ὅτε πρός τόν ἐκ 
σοῦ...». Ἀ πο λυ τί κι α: «Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου...», Δόξα, Καί νῦν· «Ἐν 
τῇ γεν νή σει...».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ διάταξιν. Κα-
τα βα σί αι: «Πε ποι κιλ μέ νη τῇ θεί ᾳ δό ξῃ...». Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα-
σί α· «Αἱ γε νε αί πᾶ σαι... Νε νί κη νται...». Ἐ ξα πο στει λά ρι α τά τοῦ Μηναίου. 
Αἶ νοι: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ· «Ποίοις οἱ γηγενεῖς...» εἰς 4. 
Δό ξα, Καί νῦν «Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...» (Λιτή 15ης Αὐγούστου). 
Δο ξο λο γί α Με γά λη· καί τό «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου...».

Ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ: Μετά τήν Εἴσοδον «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου...», 
«Ἐν τῇ γεννήσει...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κο ντά κι ον: «Τήν ἐν πρε σβεί αις...». 
Ἀ πό στο λος τῆς ἡμέρας· (ζήτει Σάββατον πρό τῶν Φώτων Α΄ Τιμ. γ΄ 13 – δ΄ 
5). Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡμέρας· «Ἐγένετο ἐν τῷ συμπληροῦσθαι...» (Ματ θ. ιζ΄ 
14 – 23). 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...» καί  Ἀ πό λυ σις.

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μύ ρω νος, Στρά τω νος, Φι λίπ που μαρ τύ ρων. 

18. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Φλώ ρου, Λαύ ρου, Λέ ο ντος Μαρ τύ ρων. 

19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μετά τήν Ἑ ορ τήν τῆς Κοι μή σε ως τῆς 
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Θεοτόκου. Ἀν δρέ ου τοῦ Στρα τη λά του καί τῶν σύν αὐ τῷ 2593 μαρ τύ ρων. 
Ἦχος γ΄. Ἑωθινόν Α΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Αὐγ. § 13, 14, 15).

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἐν τῇ γεννήσει...».
Κο ντά κι ον: «Τήν ἐν πρεσβείαις...».
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 γ΄ ἤχου 6 καί Μεθέορτα τά 3 

Προσόμοια· «Ῥημάτων τοῦ σεπτοῦ Γαβρι-
ήλ...» εἰς 4 (19ῃ Αὐγούστου). 

Δό ξα: «Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...» (ζήτει εἰς τήν 
Λιτήν τῆς Ἑορτῆς).

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

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, Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «ᾊσατε λαοί...» (ζήτει εἰς τήν 

Λιτήν τῆς 15ης Αὐγούστου).
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», 

Δό ξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῇ γεν νή σει...».
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 γ΄ ἤ χου καί τά Τρι α-
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεν νή σει...».
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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· 

«Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», Δό ξα τό αὐτό, 
Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῇ γεν νή σει...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου καί ἀντί Θεοτοκίων 
τά Μεθέορτα (ζήτει τῇ 19ῃ Αὐγ.).

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Α΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς ἑορτῆς (15ης Αὐγ.) 

«Παρθένοι νεάνιδες...».
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα «Ἐν χερσί τοῦ δι’ ἡμᾶς...» 

(Κάθισμα Ὄρθρου 17ης Αὐγ.).
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συ-

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Αἱ γε νε αί πᾶ σαι... Νε νί-

κηνται τῆς φύ σε ως οἱ ὅ ροι...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον «Τοῖς Μαθηταῖς συνέλ-

θωμεν...» καί τό τῆς ἑορτῆς «Ἀπόστολοι ἐκ 
περάτων...» (ἅπαξ).

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ γ΄ ἤχου  4 καί Με-
θέορτα· «Ὤ τῶν ὑπερφυῶν...» εἰς 4, δευτε-
ροῦντες τό α΄ (19ῃ Αὐγ.).

Δό ξα: Τό Α΄ Ἑωθινόν «Εἰς τό ὄρος...».
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 ἀ να-
στάς...».

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Ἐν τῇ γεννήσει...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Ἐν τῇ γεν νή-
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σει...», τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί τό τοῦ 
Ναοῦ.

Κο ντά κι ον: «Τήν ἐν πρε σβεί αις...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΒ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί, γνωρίζω 

ὑμῖν τό Εὐαγγέλιον ὅ εὐηγγελισάμην ὑμῖν...» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπε-
τῶν...» (Ματ θ. ιθ΄ 16 – 26).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰνεῖτε τόν Κύριον...».
 «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 ΙΓ΄ 
Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΓ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

20. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σα μου ήλ Προ φή του, Ῥη γί νου καί Ὀ ρέ στου Με γα λο μαρ-
τύ ρων. Λουκίου βουλευτοῦ μάρτυρος. 

21. ΤΡΙΤΗ. Θαδ δαί ου Ἀ πο στό λου, Βάσ σης καί τῶν 3 τέ κνων αὐ τῆς Μαρ-
τύ ρων. 
 
22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ γα θο νί κου καί τῶν σύν αὐ τῷ. Ἀν θού σης καί Ἀ θα να σί ου 
Ἐ πι σκό που.
 
23. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. 
Εἰ ρη ναί ου Ἐ πι σκό που Λουγδού νου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κων- 
σταντινουπόλεως. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, 
ἐξαιρουμένων τῶν Ἀναγνωσμάτων, τῆς Λιτῆς καί τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Ὄρθρου καθώς καί τοῦ Μηνολογίου, ἀντί τοῦ ὁποίου λέγεται τό 
Μηνολόγιον τῆς ἡμέρας (23ης Αὐγούστου).
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Εἰς τήν Λειτουργίαν Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τό 
«Ἐξαιρέτως...» «Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενίκηνται...». Κοινωνικόν «Ποτήριον 
σωτηρίου...». «Εἴδομεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.

Σημείωσις: Ἐφεξῆς μέ χρι καί τῆς 21ης Σε πτεμ βρί ου ψάλ λο νται Καταβα σί αι· «Σταυ-
ρόν χα ρά ξας...» καί Κο ντά κι ον μέ χρι καί τῆς 12ης Σε πτεμ βρί ου «Ἰ ωα κείμ καί Ἄν-
να...», ἐ ξαι ρου μέ νων τῆς 31ης Αὐγούστου, τῆς 1ης Σε πτεμ βρί ου καί τῆς 7ης Σε πτεμ-
βρί ου κα θ’ ἅς ψάλ λε ται τό Κοντά κι ον τῆς ἡ μέ ρας.

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐ τυ χοῦς Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Κο σμᾶ τοῦ Αἰ τω λοῦ νε ο-
μάρ τυ ρος. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Δι ο νυ σί ου Αἰ γί νης. 

 Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εὑρίσκεται εἰς τό 
τέλος τῆς νέας ἐκδόσεως τοῦ Μηναίου τοῦ Αὐγούστου τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας (μετά τήν 31ην Αὐγούστου).

25. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τί του Ἀ πο στό λου. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Βαρ θο λο-
μαί ου Ἀ πο στό λου. Κωνσταντίας ὁσίας τῆς ἐν Πάφῳ μαθητρίας γενομένης 
Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. 

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Κωνσταντίας. 
Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

 Ἀσκητῇ τῷ μεγάλῳ διακονήσασα, ἐν Πάφου περιοικίδι, τῷ 
ἀσκουμένῳ σεπτῶς, Ἱλαρίωνι καί πίστει διαπρέψασα, ὤφθης κοσμήτωρ 
ἀληθῶς, καί προστάτις γυναικῶν, Παφίων ὦ Κωνσταντία, ἡμῖν Χριστόν ἡ 
ἀόκνως, ἱλεουμένη τοῖς τιμῶσι σε.

26. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀ δρι α νοῦ καί Να τα λί ας Μαρ τύ ρων. 
Ἦχος δ΄. Ἑωθινόν Β΄.
    

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἐξ Ἑῴας ὡς ὄρθρος...». Δόξα· «Προσκληθείς 
οὐρανόθεν...».

Κοντάκιον: «Ὤφθης μέγας ἥλιος...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ δ΄ ἤ χου 6 καί τῶν 

Ἁγίων Προσόμοια· «Τήν ὑπέρτιμον ἄθλη-
σιν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Μηναίου· «Ζῆλος ἀνδρός εὐσεβοῦς...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ Θεο-

πάτωρ...».
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: Τῶν Ἁγίων· «Ὦ ζεῦγος ἄμωμον...». 
Καὶ νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί 

λυτρωτής μου Πάναγνε...» (ζήτει εἰς τήν 
Παρακλητικήν, εἰς τό Καί νῦν τῶν Ἀποστί-
χων 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· «Τό φαιδρόν....», Δό ξα τοῦ 

Μηναίου· «Ἀναφαίρετον, ὄλβον ἡγήσω...», 
Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Σέ τήν μεσι-
τεύσασαν...».

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
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 Μηναίου.
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Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῶν Ἁγίων· «Τῶν Μαρτύρων τοῖς 
πόνοις περιπλακείς...» με τά τοῦ Θε ο το κί ου 
αὐ τοῦ· «Παναγία Παρθένε Μῆτερ Θεοῦ...».

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...».
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...», τῶν Ἁγίων· «Ἀδριανός ὁ πάνσοφος...», 
με τά τοῦ Θε ο το κί ου αὐτοῦ· «Σέ προστασίαν 
ἄμαχον...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ δ΄ ἤ χου 4 καί τῶν 
ἁγίων τά 3 Προσόμοια· «Ἀδριανέ γενναιότα-
τε...» εἰς 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..», «Ἀναφαίρετον, ὄλβον ἡγή-

σω...», 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.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΓ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί γρη-

γορεῖτε, στήκετε...» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13 – 24).
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...».
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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.

27. ΔΕΥΤΕΡΑ. Χρυ σο στό μου ἐ πι σκό που Σμύρ νης ἱ ε ρο μάρ τυ ρος (1922), 
Ποι μέ νος ὁ σί ου, Λι βε ρί ου Πά πα Ῥώ μης, Φα νου ρί ου νε ο φα νοῦς Μάρ τυ ρος. 

Τήν ἀ κο λου θί αν τοῦ Ἁ γί ου Φα νου ρί ου ζήτει εἰς τά νεοεκδοθέντα Μηναῖα, 
μετά τήν 31ην Αὐγούστου. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, 
ἥτις ψάλλεται καί κατά τήν Κυριακήν πρό τῆς Ὑψώσεως , εὑρίσκεται εἰς 
ἰδιαιτέραν φυλλάδα.

28. ΤΡΙΤΗ. Μω ϋ σέ ως τοῦ Αἰ θί ο πος, Ἄν νης Προ φή τι δος τῆς ἐν τῷ ναῷ 
πα ρευ ρε θεί σης κα τά τήν Ὑ πα πα ντήν τοῦ Κυ ρί ου. Ἀρκαδίου ἐπισκόπου 
Ἀρσινόης. 

29. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μνή μη τῆς ἀ πο το μῆς τῆς Τι μί ας Κε φα λῆς τοῦ Ἁ γί ου 
Ἰ ωάν νου τοῦ Προ δρό μου καί Βα πτι στοῦ. 
 

Νηστεία αὐστηρά καί ἀπόλυτος.
  
 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...». Ἀπόστολος 
καί Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου (Πράξ. ιγ΄ 25 – 32) καί (Μάρκ. στ΄ 14 – 
30). Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

30. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ λε ξάν δρου, Παύ λου καί Ἰ ωάν νου Πα τρι αρ χῶν Κων στα-
ντι νου πό λε ως, Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου ἱερομάρτυρος. Βρυαίννης 
Ὁσίας (Ἁγία Βρυώνα, ἡ παρά τά Μαντριά τῆς Πάφου).

 Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Βρυαίννης, ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος.  

31. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ κα τά θε σις τῆς Τι μί ας Ζώ νης τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο-
τό κου.  

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν. Κα τα βα-
σί αι: «Σταυ ρόν χα ρά ξας...». Κο ντά κι ον: «Τήν θεοδόχον γαστέρα σου 
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Θεοτόκε...». Ἀ πό στο λος: Τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή...» (Ἑβρ. θ΄ 
1 – 7). Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Θεοτόκου· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά...» 
(Λουκ. ι΄ 38 – 42 ια΄ 27 – 28). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι-
νω νι κόν: «Ποτήριον σωτηρίου...». 



ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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».
  



308 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μά μα ντος Μάρ τυ ρος, Ἰ ωάν νου Πα τρι-
άρ χου Κων στα ντι νου πό λε ως τοῦ Νη στευ τοῦ. Ἦχος πλ. α΄. Ἑωθινόν Γ΄.

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

ὅπου εὑρίσκεται ἡ Ἐπισκοπή Ἀρσινόης.

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 πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως...».
Κοντάκιον: «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης...» (ἴδε 

τῇ 1ῃ Σεπτ. ἐν τῷ παρόντι).
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

ρι βάλ λο ντος» 3 καί τοῦ Ἁγίου Μάμαντος Προ- 
σόμοια· «Θῆρας τό πρίν τροπωσάμενος...» 3.

Δό ξα: Τοῦ Περιβάλλοντος· «Παντοκράτορ Κύριε...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου· «Ἐν τῇ 

Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...».
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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 ὑπάρ-

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

Δό ξα τοῦ Ἁγίου Μάμαντος· «Ὁ Μάρτυς σου 
Κύριε...», 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 πλ. α΄ 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
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 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 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...».
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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...», τοῦ Μηναίου· «Τῷ γάλακτι ἐτράφης 
τῷ τῶν ἐλάφων...», 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 πλ. α΄ ἤ χου 4 καί 
τοῦ «Περιβάλλοντος»· «Ὕμνον σοι προσάγω-
μεν...» 4.

Δό ξα: Τό Γ΄ Ἑ ω θι νόν «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...».

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..», «Ὁ πά ντα τῷ ῥή-

μα τι...», «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...», 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.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΙΔ΄ Ἐπιστολῶν· «Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς 

σύν ὑμῖν...» (Β΄ Κορ. α΄ 21 – β΄ 4). (Εἰ βούλει 
λέγε τόν τοῦ «Περιβάλλοντος». Ζήτει τοῦτον 
τῇ 1ῃ Σεπτ.).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς ΙΔ΄ Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν...» (Ματ θ. κβ΄ 2 – 14).

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 ΙΕ΄ Ἑ βδο μά δος Ἐ πι-
στο λῶν καί Εὐ αγ γέ λι α ΙΕ΄ Ἑ βδο μά δος Ματ θα ί ου.
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3. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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. 
   
4. ΤΡΙΤΗ. 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. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ζα χα ρί ου Προ φή του, πα τρός Ἰ ωάν νου τοῦ Προ δρό μου.
   
6. ΠΕΜΠΤΗ. 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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Προεόρτια τῆς Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Σώζοντος 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 Θεοτό-
κος...» (ζήτει Κοντάκιον μετά τήν Στ΄ ᾨδήν τοῦ κανόνος). Ἀπόστολος 
καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (Παρασκευή ΙΕ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί 
Παρασκευή ΙΕ΄ Ἑβδ. Ματθαίου). «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνινόν τῆς ἡμέρας· 
«Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».

8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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).
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Τῇ Παρασκευῇ 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.
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...».

Τῷ Σαββάτῳ 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 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 
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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:

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.
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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            Θε ο τό κε...».
ἐν δι και ο σύ νῃ.

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).
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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ Υ ΨΩ ΣΕ ΩΣ. Τῶν Ἁ γί ων καί Δι καί ων Θε ο πα-
τό ρων Ἰ ωα κείμ καί Ἄν νης. Χρυσοστόμου Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου 
Σμύρνης. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθινόν Δ΄.
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Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 9ης Σεπτ. § 10, 11, 12). 

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. β΄ ἤχου 6 καί 

τῶν Θεοπατόρων τά 3 Προσόμοια· «Δεῦτε νῦν 
χορεύσωμεν...» εἰς 4.

Δό ξα:  Τῶν Θεοπατόρων· «Ὦ μακαρία δυάς...».
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 ἡ μέ-

ρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα, Καί νῦν: Τῶν Θεοπατόρων· «Οἱ ἐξ ἀκάρπων λαγό-

νων...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», 

Δόξα· Τῶν Ἁγίων· «Τῶν δικαίων Θεοπατό-
ρων σου Κύριε...», 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. β΄ 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...». Ἀπόλυσις.
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ΟΡ ΘΡΟΣ

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: Τά Ἀναστάσιμα καί ἀντί τῶν Θεοτοκίων τά 

μεθέορτα (9ῃ Σεπτ.).
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, 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 τῶν Ἁγίων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό μεθέορτον Κά θι σμα· «Ἰωακείμ καί Ἄννα 

πανηγυρίζουσιν....».
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...».
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 Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά-

ψαντες...» καί τό τῆς ἑορτῆς· «Ἀδάμ ἀνακαινί-
σθητι...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. β΄ ἤχου 4 καί 
μεθέορτα· «Χάρις τῷ Λυτρωτῇ...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό Δ΄ Ἑωθινόν· «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 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: «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», «Ἡ Γέννησίς σου 

Θεοτόκε...», «Τῶν δικαίων Θεοπατόρων...», 
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).
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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 ΙΣΤ΄ 
Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΣΤ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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. 
 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐας.

 
11. ΤΡΙΤΗ. 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. 
        
12. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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 (Τετάρτη ΙΣΤ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν 
καί Τετάρτη ΙΣΤ΄ 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. ΠΕΜΠΤΗ. 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. 
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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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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 Πέμπτῃ 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...».

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...».
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Τῇ Παρασκευῇ 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-

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. 
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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 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-
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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:

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.
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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...».
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».
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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. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. 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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐ φη μί ας με γα λο μάρ τυ ρος καί 
πανευφήμου, Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Κυπρίου. Ἦ χος βαρύς. Ἑ ω θι νόν Ε΄.

 (Τ.Μ.Ε 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 βαρέος ἤ χου 4, Με θέ ορ τα 

τοῦ Σταυροῦ· «Ὤφθη, ἡ τοῦ ξύλου πονηρά...» 
3 καί τῆς Ἁγίας Προσόμοια· «Παρθενίας ἐν 
κάλλεσι...» 3.

Δό ξα: Τῆς Ἁγίας· «Ἡ διηνθισμένη ταῖς ἀρεταῖς...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ βαρέος ἤ χου «Μήτηρ μέν 

ἐγνώσθης...».
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: Τῆς Ἁγίας· «Πᾶσα γλῶσσα κινείσθω πρός 

εὐφημίαν...». 
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Καί νῦν: Με θέ ορ τον· «Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς...».
 «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 τόν θάνατον...», Δό ξα· τῆς Ἁγίας· «Τῷ 
θείῳ ἔρωτι, λαμπρῶς ἀθλήσασα...», 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 βαρέος ἤχου, 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...» Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά 

μεθέορτα (16ῃ Σε πτ.). 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κοή, 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, ὁ τῆς ἑ ορ τῆς καί ὁ τῆς Ἁγίας.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τῆς Ἁγίας· «Τῶν αἱμάτων σου 

ῥείθροις...» μετά τοῦ μεθεόρτου· «Τόν Σταυ-
ρόν τοῦ Σωτῆρος ἀπό τῆς γῆς...».

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...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὀδός 

Χριστός...», τῆς Ἁγίας· «Τῆς πανευφήμου 
Μάρτυρος Εὐφημίας...» καί τό τῆς Ἑορτῆς· 
«Σταυρός ὁ φύλαξ...» (ἅπαξ).

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ βαρέος ἤχου 
4 καί τῆς Ἁγίας τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα· 
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«Ἀθλητικήν πανήγυριν πιστοί…» εἰς 4. Εἰς τά 
δύο τελευταῖα μετά τῶν στίχων εἰς μέν τό α΄ 
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον...», εἰς δέ τό 
β΄ «Ἔστησεν ἐπί πέτραν...». 

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

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: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...», «Σῶ σον Κύ-
ρι ε τόν λα όν σου...», τῆς Ἁγίας· «Τῷ θείῳ 
ἔρωτι...», 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 ΙΖ΄ Ἑ βδο μά δος Ἐ πι-
στο λῶν καί Εὐ αγ γέ λι α Α΄ Ἑ βδο μά δος Λου κᾶ.

17. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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. 
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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 τῶν μεθεόρτων τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ.

 
18. ΤΡΙΤΗ. Εὐ με νί ου Ἐ πι σκό που Γορ τύ νης ὁ σί ου, Ἀ ρι άδ νης μάρ τυ ρος. 
  
19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τρο φί μου, Σαβ βα τί ου καί Δο ρυ μέ δο ντος μαρ τύ ρων.

20. ΠΕΜΠΤΗ. 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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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 (Παρασκευή ΙΖ΄ 
Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί Παρασκευή 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 
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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. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Φω κᾶ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ, Ἰ σα άκ καί 
Μαρ τί νου τῶν Μαρ τύ ρων.

23. ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ. 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. Ἦ χος πλ. 
δ΄. Ἑ ω θι νόν ΣΤ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 23ης Σεπτεμβρίου § 2, 3).
 

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κον: «Σοφίας ταῖς ἀκτίσι...», Δόξα· «Ἐκ βρέ-
φους...». 

Κο ντά κι ον: «Ὡς ἱεράρχην τίμιον...».
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. δ΄ ἤ χου 6 καί τοῦ 

Προδρόμου Προσόμοια· «Ἱερατεύων ὁ θεῖος 
Ζαχαρίας...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ στειρευούσης σήμερον 
νηδύος...». 

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου· «Ὁ Βασι-
λεύς τῶν οὐρανῶν...».

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: Τοῦ Προδρόμου· «Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν 

ὠδίνων...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρω- 

τής μου Πάναγνε...» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, 
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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· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», 

Δό ξα τοῦ Προδρόμου· «Ἡ πρῴην οὐ τίτκου-
σα...», Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό 
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

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. δ΄ 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: Εἰς τήν α΄ καί β΄ Στιχολογίαν τό Ἀ να στά σι μον, 

Δόξα· τοῦ Προδρόμου, Καί νῦν· τό Θεοτοκίον 
αὐτοῦ. 

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΣΤ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Προδρόμου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Προδρόμου· «Θυμιῶντι ἐν 

ναῷ...» μετά τοῦ Θεοτοκίου· «Κατεπλάγη 
Ἰωσήφ...».

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 ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι 

ἄνθρωπος...», τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τοῦ 
Προδρόμου ἔνδοξος...», μετά τοῦ Θεοτοκίου 
αὐτοῦ· «Χαρμονικῶς τό χαῖρε σοι...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. δ΄ ἤχου 4 καί τοῦ Προ-
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δρόμου τά 3 Προσόμοια· «Ἀγαλλιᾶται ἡ 
κτίσις...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό ΣΤ΄ Ἑ ω θι νόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη...».
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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐξ ὕψους...», «Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα...», 

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: Τοῦ Προδρόμου· «Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν...» 

(Γαλ. δ΄ 22 – 27).
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 ΙΗ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια Β΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

24. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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. 
 
25. ΤΡΙΤΗ. 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. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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.
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 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. ΠΕΜΠΤΗ. Καλ λι στρά του, Γαϊ α νῆς μαρ τύ ρων, Μάρ κου, Ἀ ρι στάρ χου 
καί Ζή νω νος ἀ πο στό λων. 

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

30. ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ. Γρη γο ρί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐπισκόπου καί 
φω τι στοῦ τῆς Ἀρ με νί ας. Ἦ χος α΄. Ἑ ω θι νόν Ζ΄.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Τῆς ἐρήμου πολίτης...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ὑπερμάχῳ κραταιῷ...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Ἁγίου τά 3 

Προσόμοια· «Μαρτύρων ἐν αἵματι...» εἰς 4 . 
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Τίς ἐπαξίως τῶν ἀρετῶν σου...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον α΄ ἤ χου· «Τήν παγκόσμιον 

δόξαν...».
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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: Τοῦ Ἁγίου· «Εἰς τόν ἄδυτον γνόφον...».
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί 

λυτρωτής μου Πάναγνε...» (ἴδε εἰς τήν Παρα-
κλητικήν, 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· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-

τος...», Δόξα τοῦ Ἁγίου· «Καί τρόπων μέτο-
χος...», 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 πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ α΄ ἤχου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον κα ί ἡ Ὑ πα κο ή τοῦ ἤ χου. Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ α΄ 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 τοῦ Ἁγίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁγίου· «Βλέμμα γρήγορον...» 

μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Θεία γέγονας 
σκηνή τοῦ Λόγου...». 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τά Ἀνα 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 Ζ΄ Ἀ να στά σι μον «Ὅτι ἦραν τόν Κύριον...», 
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τοῦ Ἁγίου· «Φρικτόν ἰδόντες θέαμα...» μετά 
τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ὁ νώτοις ἐποχού-
μενος...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ α΄ ἤχου.
Δό ξα: 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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

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: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», «Καί τρόπων 

μέτοχος...», 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: Κυ ρι α κῆς ΙΗ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ὁ σπείρων φειδο-

μένως...» (Β΄ Κορ. θ΄ 6 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Β΄ Λου κᾶ· «Κα θώς θέ λε τε ἵ να ποι-

ῶ σιν...» (Λουκ. στ΄ 31 – 36).
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 ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΙΘ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Γ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.
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1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ να νί ου Ἀ πο στό λου, Ῥω μα νοῦ τοῦ Με λῳ δοῦ, Ἰωάννου 
Κουκουζέλους ὁσίου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπερ-
αγίας Θεοτόκου. 

2. ΤΡΙΤΗ. Κυ πρι α νοῦ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Ἰ ου στί νης τῆς παρ θέ νου καί μάρ-
τυ ρος, Θε ο φί λου ὁ σί ου. 

3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Δι ο νυ σί ου Ἀ ρε ο πα γί του ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, 
Ἰωάννου Χοζεβίτου.

4. ΠΕΜΠΤΗ. Ἱ ε ρο θέ ου Ἐ πι σκό που Ἀ θη νῶν, Θε ο δώ ρου ὁσίου τοῦ πα ρά 
τήν Τα μα σόν. Ἰ ωάν νου Λα μπα δι στοῦ τοῦ θαυματουργοῦ. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
παρά τόν Καλοπαναγιώτῃν.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χα ρι τί νης μάρ τυ ρος, Ἑρ μο γέ νους ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 

6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θω μᾶ Ἀ πο στό λου. Κεν δέ ου Ὁ σί ου τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ.

Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱ ε ρά Μονή Ἁ γί ου Κεν δέ ου 
παρά τό χωρίον Αὐγόρου Ἀμμοχώστου.
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7. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ. Σερ γί ου καί Βάκ χου με γα λο μαρ τύ ρων, Εὐ σε-
βί ου καί Φή λι κος μαρ τύ ρων, Πο λυ χρο νί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ἦ χος β΄. Ἑ ω-
θι νόν Η΄.

Σή με ρον πρώ τῃ Κυ ρι α κῇ τοῦ μη νός Ὀ κτω βρί ου ἑ ορ τά ζε ται ἡ 
μνή μη «Πά ντων τῶν ἐν τῇ Νή σῳ Κύ πρῳ δι α λαμ ψά ντων Ἁ γί ων». Ἡ 
ἀκολουθία τῶν Κυπρίων Ἁγίων εὑρίσκεται καί εἰς τόν 11ον τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων. Πλή ρη ἀ σμα τι κήν Ἀ κο λου θί αν αὐτῶν ἐ ξέ δω σεν ἡ Ἱ ε-
ρά Μο νή Σταυ ρο βου νίου.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολε ἅγιε Θωμᾶ...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ τῆς θείας χάριτος...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου 4, τῶν Κυ πρί ων Ἁ γί-

ων Προσόμοια 3. καί ἐκ τοῦ Μηναίου τῶν 
Ἁγίων τά 3 Προσόμοια· «Βάκχε καί Σέργιε...» 
3. 

Δό ξα: Τῶν Κυ πρί ων Ἁ γί ων· «Σή με ρον εἰς ἕν συ νέλ-
θω μεν...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά 
τοῦ νόμου...».

Εἴ σο δος: «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 τῶν Κυπρίων Ἁγίων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Κυπρίων Ἁ γί ων· «Διελθόντες νομίμως...».
Καί νῦν:  Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Ὁ ποι η τής καί λυ-

τρω τής μου...» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας 
Καί νῦν Ἀποστίχων πλ. β΄ ἤχου).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
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Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», τῶν Κυ-
πρίων Ἁγίων· «Τούς ἐν Κύπρῳ ἁγίους...», 
Δόξα· τῶν Μαρτύρων· «Οἱ Μάρτυρές σου 
Κύριε...», 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 πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤχου καί ἡ Λιτή 
τῶν Κυπρίων Ἁγίων. Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον κα ί ἡ 
Ὑ πα κο ή τοῦ β΄ ἤ χου. Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ 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 ὁ πρῶτος τῶν Κυ πρί ων 

Ἁ γί ων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῶν Κυπρίων Ἁγίων· «Ἱεράρχαι 

ὅσιοι...» καί τό τοῦ Μηναίου μετά τοῦ 
Θεοτοκίου. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τά Ἀνα στά σι μα. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό ὑπόμνημα τῆς 
ἀκολουθίας τῶν Κυπρίων Ἁγίων.

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 Η΄ Ἀ να στά σι μον «Δύο ἀγγέλους βλέψα-

σα...», τό τῶν Κυπρίων Ἁ γί ων· «Χαρμονικῶς 
ὑμνήσωμεν...», τῶν Μαρτύρων· «Ἀδελφικῇ 
συνδούμενοι...» μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· 
«Τόν σαρκωθέντα Κύριον...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ β΄ ἤχου 4 καί τῶν 
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Κυπρίων Ἁγίων Προσόμοια· «Τί ὑμᾶς καλέ-
σωμεν Ἅγιοι...» 4.

Δό ξα: Τό Η΄ Ἑ ω θι νόν· «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».
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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ὅτε κατῆλθες...», «Τούς ἐν Κύπρῳ ἁγί-

ους...», «Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...», 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: Κυ ρι α κῆς ΙΘ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ὁ Θεός καί Πατήρ 

τοῦ Κυρίου...» (Β΄ Κορ. ια΄ 31 – ιβ΄ 9). (Εἰ 
βούλει λέγε τόν τῶν Κυπρίων Ἁγίων. Ζήτει 
τοῦτον τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Γ΄ Λου κᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς 
εἰς κώμην καλουμένην Ναΐν...» (Λουκ. η΄ 26 – 
39).

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 ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Κ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Δ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πε λα γί ας, Ταϊ σί ας ὁ σί ων, Πε λα γί ας τῆς παρ θέ νου, Ἀρ τέ-
μο νος ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 
  
9. ΤΡΙΤΗ. Ἰ α κώ βου ἀ πο στό λου, υἱ οῦ τοῦ Ἀλ φαί ου. Τῶν ὁσί ων Ἀν δρο νί-
κου καί Ἀ θα να σί ας τῆς συμ βί ας αὐ τοῦ, Ἀβρα άμ τοῦ δι καί ου καί Λώτ τοῦ 
ἀ νε ψι οῦ αὐ τοῦ. 
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10. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐ λα μπί ου καί Εὐ λα μπί ας τῶν αὐ τα δέλ φων καί τῶν σύν 
αὐ τοῖς ἀ ναι ρε θέ ντων 200 μαρ τύ ρων, Θε ο φί λου ὁ σί ου.

11. ΠΕΜΠΤΗ. Φι λίπ που Ἀ πο στό λου, ἑ νός τῶν 7 Δι α κό νων, Θε ο φά νους 
Ἐ πι σκό που Νι καί ας, Ζη ναΐ δος καί Φι λο νίλ λης τῶν αὐ τα δέλ φων μαρ τύ-
ρων, Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ. 
 
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πρό βου, Τα ρά χου καί Ἀν δρο νί κου τῶν μαρ τύ ρων, 
Θεοσεβίου ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, Ἐπικτήτου ὁσίου. 

13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κάρπου, Παπύλου, Ἀ γα θο δώ ρου καί Ἀ γα θο νί κης Μαρ-
τύ ρων, Χρυσῆς νεομάρτυρος. 

14. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ. Τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς ἐν Νι καί ᾳ Ζ΄ Οἰ κου-
με νι κῆς Συ νό δου. Να ζα ρί ου, Γερ βα σί ου, Προ τα σί ου καί Κελ σί ου μαρ-
τύ ρων, Κο σμᾶ Ἐ πι σκό που Μαϊ ου μᾶ, Θε ρά πο ντος Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος τοῦ ἐν 
Κύ πρῳ ἐ πι σκο πεύ σα ντος. Ἦ χος γ΄. Ἑ ω θι νόν Θ΄.
 

Τήν Ἀ κο λου θί αν τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων ζή τει ἐν τῷ Μη ναί ῳ
με τά τήν 11ην Ὀ κτω βρί ου.

(Τ.Μ.Ε. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
Ὀκτ. §§ 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...».
Κοντάκιον: «Ὡς θησαυρόν πολυτελῆ...». 
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 4 καί τῶν Πα τέ ρων 

τά στιχηρά Προσόμοια· «Τάς ἑ πτά Συ νό-
δους...» 6.
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Δό ξα: Τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· «Τάς μυ στι κάς σή με-
ρον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή θαυμά-
σωμεν...». 

Εἴ σο δος: «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 τῶν Πα τέ ρων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τήν ἐ τή σι ον μνή μην...».
Καί νῦν:  Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Νεῦ σον πα ρα κλή σε-

σι...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐρά-

νια...», Δό ξα· τῶν Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα-
σμέ νος...», Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Ὁ δι ’ 
ἡ μᾶς γεν νη θείς...».

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 γ΄ ἤ χου, Δόξα· 
«Ἀποστολικῶν παραδόσεων...», Καί νῦν· «Θεοτόκε ἡ προστασία...» καί 
τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὑ περ δε δο ξα-
σμέ νος...» καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
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 κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Θ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῶν Πα τέ ρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Ἀ να στά σι μα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος καί τό 

κά θι σμα τῶν Πα τέ ρων· «Φω στῆ ρες ὑ πέρ-
λαμπροι...» Δόξα, Καί νῦν· Θεοτοκίον «Ταχύ 
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ἡμᾶς πρόφθασον...». 
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Πα τέ ρων. Τό Συ-

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑπόμνημα τῆς 
Κυριακῆς τῶν Πατέρων.

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 Θ΄ Ἀ να στά σι μον· «Συγκεκλεισμένων Δέ-

σποτα...» καί τῶν Πα τέ ρων· «Πα τέ ρες οὐ ρα-
νό φρο νες...» με τά τοῦ Θε ο το κί ου: «Πρε σβεί-
αις ὑ πε ρά γα θε...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τῶν Πα τέ ρων· «Ὅ λην 
συγκρο τή σα ντες...» 4.

Δό ξα: 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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

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: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Ὑ περ δε δο ξα-

σμέ νος...», 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: Κυ ρι α κῆς τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· «Τέ κνον Τί τε, 

πι στός ὁ λό γος...» (Τίτ. γ΄ 8 – 15).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ (Σπο ρέ ως)· «Ἐ ξῆλ θεν ὁ 

σπεί ρων...» (Λουκ. η΄ 5 – 15).
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 ΚΑ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια Ε΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.
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15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λου κι α νοῦ πρε σβυ τέ ρου Ἀ ντι ο χεί ας, Σα βί νου καί Βάρ-
σου τῶν Ἐ πι σκό πων. 

16. ΤΡΙΤΗ. Λογ γί νου ἑ κα το ντάρ χου καί τῶν συ να ναι ρε θέντων αὐ τῷ δύο 
μαρ τύ ρων. 

17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ὠ ση έ προ φή του, Ἀν δρέ ου τοῦ ἐν τῇ Κρί σει ὁ σι ο μάρ τυ-
ρος, Ἀ να κο μι δή τοῦ Λει ψά νου τοῦ Ἁ γί ου καί δι καί ου Λα ζά ρου.

18. ΠΕΜΠΤΗ. Λου κᾶ τοῦ Ἀ πο στό λου καί Εὐ αγ γε λι στοῦ, Μα ρί νου Γέ-
ροντος. 

Κα τα βα σί αι «Ἀ νο ί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α 
τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος: Τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ· «Ἀ δελ φοί ἐν σο φί ᾳ 
πε ρι πα τεῖ τε...» (Κολ. δ΄ 5 – 11, 14 – 18). Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Εὐαγ γε λι στοῦ· 
«Ὁ ἀ κού ων ὑ μῶν ἐ μοῦ ἀ κού ει...» (Λουκ. ι΄ 16 – 21). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοι νω νι κόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰ ω ήλ προ φή του, Οὐ ά ρου καί τῶν σύν αὐ τῷ, Ἰ ω άν νου 
ὁ σί ου τοῦ κτή το ρος τῆς ἐν Βουλ γα ρί ᾳ Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ῥίλας, Μνά σω νος 
ἐ πι σκό που Τα μα σοῦ τῆς Κύπρου. 

20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀρ τε μί ου με γα λο μάρ τυ ρος, Γε ρα σί μου τοῦ ἐν Κε φαλ-
λη νί ᾳ, Μα τρώ νης Χι ο πο λί τι δος. 

Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα-
σί α τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος μεγαλομάρτυρος, ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτ., 
Εὐ αγ γέ λι ον ὁμοίως ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου. Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημό-
συνον αἰώνιον...».

21. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἱ λα ρί ω νος τοῦ με γά λου, Χρι στο δού λου 
τοῦ ἐν Πά τμῳ ὁ σί ων, Σωκράτους ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Ἀγκύρας, 
Βαρνάβα καί Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνᾳ Μόρφου. Ἦ χος δ΄. 
Ἑ ω θι νόν Ι΄.
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: «Τόν εὐσεβῆ καί στεφηφόρον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

Ἱλαρίωνος τά 3 Προ σό μοι α· «Ὁ ἱλαρός τήν 
ψυχήν καί τήν καρδίαν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Ὁσίου· «Ἐκ νεότητός σου φέρων...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ 

Θεοπάτωρ...».
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 Ὁσίου· «Πνεύματος Ἁγίου πλήρης γενό-

μενος...». 
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ-

νε...».
 «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· ὁσίου· 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς...», Καί νῦν τό 
ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

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

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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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 δ΄ 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 Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Ὁσίου· «Ἀντωνίου τοῦ θείου 

ἐζηλωκώς...», Δόξα, Καί νῦν· τό Θεοτοκίον 
«Τήν οὐράνιον πύλην καί κιβωτόν...».

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.

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 Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα...», 

τό τοῦ Ὁσίου· «Τό ἱλαρόν σου Πάτερ...» καί 
τό Θεοτοκίον· «Τόν ποιητήν τῶν αἰώνων...». 

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4 καί τοῦ 
Ὁσίου τά 3 Προσόμοια· «Ὅλος ἀνακείμε-
νος...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό Ι΄ Ἑ ω θι νόν «Μετά τήν εἰς ᾍδου κάθο-
δον...».

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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν...», «Ταῖς τῶν δακρύων σου 

ῥοαῖς...», 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: Κυριακῆς ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν· «Εἰδότες ὅτι οὐ 

δικαιοῦται...» (Γαλ. β΄, 16 – 20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΣΤ΄ Λου κᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς 

τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν...» (Λουκ. η΄ 26 – 
39).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
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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 τῆς σειρᾶς ΚΒ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Στ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ βερ κί ου ἰ σα πο στό λου Ἐ πι σκό που Ἱ ε ρα πό λε ως καί τῶν 
Ἁ γί ων ἑ πτά Παί δων τῶν ἐν Ἐ φέ σῳ, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς 
Κύπρου. 

23. ΤΡΙΤΗ. Ἰ α κώ βου Ἀ πο στό λου τοῦ Ἀ δελ φο θέ ου, Ἰ γνα τί ου Πα τρι άρ χου 
Κων στα ντι νου πό λε ως, Μα κα ρί ου τοῦ Ῥω μαί ου ὁ σί ου. 

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 τῶν 
Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος ὁ τῆς Κ΄ Κυ ρι α κῆς (Γαλ. α΄ 11 – 19). Εὐ αγ γέ-
λι ον τό τῆς Δευ τέ ρας τῆς Ζ΄ Ἑ βδο μά δος Ματ θαί ου (Ματ θ. ιγ΄ 54 – 58). Εἰς 
τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...».

Ση μεί ω σις: Πολ λα χοῦ εἴ θι σται νά τε λῆ ται σήμερον ἡ θεί α Λει τουρ γί α τοῦ Ἁ γί ου Ἰ α-
κώ βου τοῦ Ἀ δελ φο θέ ου.

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ ρέ θα με γα λο μάρ τυ ρος, Σε βα στι α νῆς μάρ τυ ρος.

25. ΠΕΜΠΤΗ. Μαρ κι α νοῦ καί Μαρ τυ ρί ου τῶν Νο τα ρί ων, Τα βι θᾶς τῆς 
φι λαν θρώ που ἥν ἀ νέ στη σεν ὁ Ἀπ. Πέ τρος. 

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δη μη τρί ου με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ μυ ρο βλύ του καί ἡ 
ἀ νά μνη σις τοῦ ἐ πί τῆς βα σι λεί ας Λέ ο ντος τοῦ Ἰ σαύ ρου γε νο μέ νου ἐν 
Κων στα ντι νου πό λει με γά λου σει σμοῦ. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Εἰς τά 
Ἀπόστιχα ἀντί τῶν Ἰδιομέλων τοῦ σεισμοῦ ψάλλονται τά Προσόμοια 
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«Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ…» (ζήτει εἰς τους Αἴνους). Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω 
τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος 
καί Εὐαγ γέ λι ον τοῦ Ἁγίου (Β΄ Τι μ. β΄ 1 – 10) καί (Ἰωάν. ιε΄ 17 – ιστ΄ 2). 
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον...».

27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Νέ στο ρος μάρ τυ ρος, Κυριακοῦ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, Πρό κλης συ ζύ γου τοῦ Πι λά του.  

28. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. Τερεντίου καί Νεονίλλης καί τῶν ἑπτά τέκνων 
αὐτῶν καί Εὐνίκης μαρτύρων, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Διομήδους 
ὁσίου τοῦ Κυπρίου. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Ἦ χος πλ. α΄. Ἑ ω θι νόν ΙΑ΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: «Ἀθλήσας καλῶς...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά). «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

τοῦ Μηναίου τῶν Μαρτύρων Προσόμοια· 
«Πολυτρόποις κολάσεσιν...» 2 καί τοῦ Ὁσίου· 
«Πάτερ Θεοφόρε Στέφανε...» 2.

Δό ξα, 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...» 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, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου· «Ναός καί πύ-

λη ὑπάρχεις...».
 «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, Καί νῦν Θεοτοκίον· «Χαῖρε 
πύλη Κυρίου...».
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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 πλ. α΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. α΄ ἤχου.

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· 
«Τόν συνάναρχον Λόγον...», Δό ξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν Θεοτοκίον· «Χαῖρε πύλη Κυρίου...»..

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 πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΙΑ΄) 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· «Ὡς ἀστέρες 

ἡλίου φωτοειδεῖς...», Δόξα· τοῦ ὁσίου «Ναόν 
φωτοειδῆ...», Καί νῦν τό Θεοτοκίον «Παρθένε 
Μαριάμ...».

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 ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν 

Ἔγερσιν...», μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ὤ 
φοβερόν μυστήριον...». 

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό ΙΑ΄ Ἑ ω θι νόν· «Φανερῶν ἑαυτόν...».
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 Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
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Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 
καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΒ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ἴδετε πηλίκοις 

ὑμῖν γράμμασιν...» (Γαλ. στ΄ 11 – 18).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Ζ΄ Λου κᾶ· «Ἄν θρω πός τις προσῆλθε 

... Ἰάειρος...» (Λουκ. η΄ 41 – 56).
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 τῆς σειρᾶς ΚΓ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Ζ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

 Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καθ’ ἥν 
ἡ Ἑλλάς ἀπορρίψασα τελεσίγραφον παραδόσεως ἐδέχθη τόν πόλεμον 
ἀπό μέρους τῆς Ἰταλίας καί ὑπερησπίσατο γενναίως τά πάτρια ἐδάφη.

Τυπική διάταξις Δοξολογίας
Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Ὁ Διάκονος: «Εὐλόγησον Δέσποτα».
Ὁ Ἀρχιερεύς: «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν».
Ὁ Α΄ Χορός: «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου».
Ὁ Β΄ Χορός: «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Οἱ Χοροί: Τήν Δοξολογίαν.
Ὁ Διάκονος: «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός 

σου, δεόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδό-

ξων χριστιανῶν».
Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός καί Ἀρχιεπι-

σκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καί πάσης τῆς ἐν 
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Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ κατά ξηράν, 

θάλασσαν καί ἀέρα ἐθνικοῦ ἡμῶν Στρατοῦ 
καί σύμπαντος τοῦ εὐλογημένου Ἑλληνικοῦ 
ἡμῶν Γένους».

Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 

αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί 
πατρίδος κατά τούς ἐθνικούς ἡμῶν ἀγῶνας 
ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέ-
ρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ὁ Α΄ Χορός: «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον 

τόν Θεόν ἡμῶν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν 
ἁμαρτωλῶν καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς».

Ὁ Ἀρχιερεύς: «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...».
Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν εὐχήν:

 Κύ ρι ε ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ τά σύ μπα ντα τῷ Σῷ κρά τει συ νέ χων καί τῇ 
θεί ᾳ Σου καί παν σθε νεῖ βου λῇ κυ βερ νῶν, ὁ ἑ κά στῳ Ἔ θνει τάς ἰ δί ας ὁ ρο-
θε σί ας θέ με νος καί ἐ πί τό ἡ μέ τε ρον Ἔ θνος εὐ με νῶς ἀ εί ἐ πι βλέ πων καί 
κη δό με νος αὐ τοῦ, ὁ τήν κρα ται άν Σου προ στα σί αν καί βο ή θει αν χο ρη-
γή σας αὐ τῷ καί ἐν τῷ ὑ πέρ ἐ λευ θε ρί ας ἀ γῶ νι τοῦ 1940 ἐ νι σχύ σας αὐ τό 
κα τά πο λε μί ου πο λυ πλη θοῦς καί ὑ πε ρό πλου, ὅ καί δου λω θέν αὐ τό στη-
ρί ξας, δι α σώ σας καί εἰς ἐ λεύ θε ρον αὖ θις βί ον ἐ ξα να στή σας, πρόσ δε ξαι 
τάς ἐκ βά θους ψυ χῆς καί καρ δί ας ἀ να πε μπο μέ νας εὐ χα ρι στη ρί ους ἡ μῶν 
δε ή σεις κα τά τήν ἱ στο ρι κήν καί ἀ ει μνη μό νευ τον ταύ την ἐ πέ τει ον, κα θ’ ἥν 
ἀ νο σί ως μέν ὁ ἐ πί βου λος ἐ χθρός ἐ πε τέ θη κα θ’ ἡ μῶν, τό δ’ Ἔ θνος σύσ σω-
μον ὑ πε ρη φά νως καί ἀν δρεί ως ἀντε τά χθη κα τ’ αὐ τοῦ. Καί τάς μέν ψυ χάς 
τῶν ὑ πέρ Πί στε ως καί Πα τρί δος ἡ ρω ϊ κῶς ἀ γω νι σα μέ νων καί ἐν δό ξως ἐν 
τῷ ἱ ε ρῷ τού τῳ ἀ γῶ νι πε σόντων, ἤ ὑ πό τῶν πο λε μί ων ἀ ναι ρε θέ ντων καί 
σφα γι α σθέντων πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡμῶν με τά τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νός Σοι 
εὐ α ρε στη σάντων ἀ νά παυ σον, ἡ μᾶς δέ πά ντας ἀ ξί ους τῆς ἐ λευ θε ρί ας ἀ νά-
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δει ξον. Ἐν εἰ ρή νῃ καί ἀ εί ἐ λεύ θε ρον τό Ἔ θνος ἡ μῶν τή ρει, ἐν τῇ εὐ σε βεί ᾳ 
καί τῇ ἀ ρε τῇ στή ρι ζε αὐ τό καί εἰς πᾶν ἔρ γον ἀ γα θόν κα θο δή γει.
 Ἔ πι δε, Κύ ρι ε, εὐ σπλά χνῳ ὄμ μα τί Σου καί ἐ πί τήν δει νῶς δο κι-
μα ζο μέ νην ἰ δι αι τέ ραν ἡ μῶν πα τρί δα Κύ προν. Ἀ πο δί ω ξον ἀ π’ αὐ τῆς τάς 
ὀρ δάς τῶν βαρ βά ρων καί ἀλ λο θρή σκων εἰ σβο λέ ων, τῶν σφα γι α ζόντων 
καί ἐν πα ντί τρό πῳ κα τα δυ να στευ ό ντων καί ἐ ξου θε νού ντων τόν λα όν 
Σου καί βε βη λού ντων τούς να ούς Σου. Σύ ντρι ψον αὐ τῶν τήν ἰ σχύν καί 
τα πεί νω σον τήν ἐ πηρ μέ νην ὀ φρύν. Σύ ντμη σον τόν χρό νον τῆς δο κι μα σί ας 
ἡ μῶν καί ἐ λευ θέ ρω σον ἡ μᾶς ἐκ τῶν στι φῶν τῶν βαρ βά ρων. Δός, Κύ ρι ε, 
ἰ σχύν τῷ χρι στε πω νύ μῳ λα ῷ Σου, τῷ φι λο χρί στῳ ἡ μῶν Στρα τῷ καί πᾶ-
σι τοῖς ἀ γω νι ζο μέ νοις πρός ἐ λευ θε ρί αν, χα ρι ζό με νος ἡ μῖν ὁ μό νοι αν καὶ 
ἀ δελ φω σύ νην. Τούς ἐ π’ ἐ ξου σί ας νο μί μως ὄ ντας κα τεύ θυ νον κα τά τό Σόν 
πα νά γι ον θέ λη μα· τούς ἐν αἰχμα λω σί αις λύ τρω σον καί τούς ἐν ἀ νά γκαις 
ὄ ντας ἀ δελ φούς ἡ μῶν βο ή θει καί ἐ νί σχυ ε, ἵ να ἐν ὅ λῃ τῇ νή σῳ ἡ μῶν, ἐ λευ-
θε ρου μέ νῃ καί εἰς βί ον εἰ ρη νι κόν καί εὐ τυ χῆ καί ἡ σύ χι ον καί αὖ θις ὁ δη-
γου μέ νῃ, δο ξά ζη ταί Σου τό πα νά γι ον ὄ νο μα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ἀ μήν.
Ὁ ἐντεταλμένος: Τόν Πανηγυρικόν.
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν Ἀπόλυσιν.
Οἱ Χοροί: Τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
Οἱ Χοροί: «Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα».
Ὁ Ἱερεύς: «Δι ’ εὐ χῶν τοῦ Ἁ γί ου Δε σπό του».

29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος, Ἀβραμίου ὁσίου, Σάββα 
Στρατηλάτου μάρτυρος. 

30. ΤΡΙΤΗ. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τῶν αὐταδέλφων μαρτύρων, 
Κλεόπα καί Ἀρτεμᾶ Ἀποστόλων, Μαρκιανοῦ Ἐπισκόπου Συρακούσης 
Ἱερομάρτυρος, Θεράποντος ἐν Λυθροδόντᾳ ὁσίου. 

31. ΤΕΤΑΡΤΗ. Στά χυ ος, Ἀ πελ λοῦ, Ἀ μπλί α, Οὐρ βα νοῦ, Ἀ ρι στο βού λου, 
Ναρ κίσ σου ἐκ τῶν Ἑ βδο μή κο ντα Ἀ πο στό λων.



ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΠΕΜΠΤΗ. Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ τῶν Ἀ ναρ γύ ρων, Θε ο δό της τῆς μη τρός 
αὐ τῶν. Δαυ ΐδ τοῦ ἐν Εὐ βοί ᾳ. 

 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 τῶν Ἁ γί ων· «Ὑ μεῖς ἐ στε σῶ μα Χρι στοῦ...» 
(Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8). Εὐ αγ γέ λι ον ἐ πί σης τῶν Ἁ γί ων· «Προσκα λε σά με νος 
ὁ Ἰ η σοῦς...» (Ματ θ. ι΄ 1, 5 – 8). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον...».

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀ κιν δύ νου, Πη γα σί ου, Ἀ φθο νί ου, Ἐλ πι δο φό ρου καί 
Ἀ νε μπο δί στου τῶν Μαρ τύ ρων. 

3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων τοῦ ἁ γί ου με γα λο μάρ τυ-
ρος Γε ωρ γί ου τοῦ Τρο παι ο φό ρου. Ἀ κε ψι μᾶ, Ἰ ω σήφ καί Ἀ ει θα λᾶ τῶν 
μαρ τύ ρων. 

 Πλήρη ἀκολουθίαν ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου ἐξέδωσεν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πάφου.

4. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰ ωαν νι κί ου ὁ σί ου, Νι κάν δρου ἐ πι σκό που Μύ-
ρων. Ἦ χος πλ. β΄. Ἑ ω θι νόν Α΄.
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...», Δόξα· «Ὡς τῶν 
αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...».

Κο ντά κι ον: «Τῇ ὑπερμάχῳ καί ταχείᾳ...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

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, τοῦ Ὁσίου 

Προσόμοια· «Ἐγκρατείας τοῖς βέλεσι...» 3 
καί τῶν Ἱερομαρτύρων Προσόμοια· «Κλῆσιν, 
τήν φερώνυμον πλουτῶν...» 3.

Δό ξα: Τοῦ Ὁσίου· «Ἀνδρειοφρόνως τελέσας τό 
ἀσκητικόν...». 

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου· «Τίς μή 
μακαρίσει σε...».

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: Τοῦ Ὁσίου· «Τῷ τοῦ Χριστοῦ ἔρωτι τρω-

θείς...».  
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρω-

τής μου Πάναγνε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», 

τοῦ Ὁσίου· «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς...», 
Δό ξα τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Καί τρόπων 
μέτοχος...», Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· 
«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

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΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀπόλυσις.
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ΟΡ ΘΡΟΣ

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: 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 πλ. β΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ ( Α΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί οἱ δύο τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ὁσίου· «Κόσμου τερπνό-

τητα...», Δόξα τῶν Ἱερομαρτύρων· «Νίκης 
ἐπώνυμος...», Καί νῦν Θεοτοκίον· «Ἅπας ὁ 
βίος μου...». 

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: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον· «Τοῖς Μαθηταῖς συνέλ-

θωμεν...», τοῦ Ὁσίου· «Ἐμφρόνως καθυπέτα-
ξας...», τῶν Ἱερομαρτύρων· «Φυτεία τοῦ 
παμμάκαρος...» καί τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· 
«Καί σχετικῶς ἀσπάζομαι...». 

Αἶ νοι: Τά Ἀναστάσιμα Στιχηρά τοῦ πλ.β΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό Α΄ Ἑ ω θι νόν· «Εἰς τό ὄρος...».
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 Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».   
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», «Ταῖς τῶν δακρύων 

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

Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν χριστανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΓ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ὁ Θεός πλούσιος 
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ὤν ἐν ἐλέει...» (Ἐφεσ. β΄ 4 – 10).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ε΄ Λουκᾶ· «... Ἄνθρωπός τις ἦν 

πλούσιος...» (Λουκ. ιστ΄ 19 – 31). 
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 τῆς σειρᾶς ΚΔ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Η΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Γα λα κτί ω νος καί Ἐ πι στή μης μαρ τύ ρων, Λί νου ἐ πι σκό που 
Ῥώ μης. 

6. ΤΡΙΤΗ. Δη μη τρι α νοῦ ἐ πι σκό που Χύ τρων (Κυθρέας) Κύπρου τοῦ 
θαυματουργοῦ, Παύ λου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως. 

7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν ἐν Με λι τι νῇ λ γ΄ μαρ τύ ρων, Ἱ έ ρω νος καί τῶν λοι πῶν. 
Λα ζά ρου ὁ σί ου τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει ἀσκήσαντος.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ σύ να ξις τῶν Ἀρ χι στρα τή γων Μι χα ήλ καί Γα βρι ήλ καί 
τῶν λοι πῶν Ἀ σω μά των Δυ νά με ων. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
παρά τό χωρίον Ἀναλυόντας, Λευκωσία.

(Τ.Μ.Ε 8ης Νοεμβρίου §§ 1 – 3).

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ-
θρου: Ματ θ. ι η΄ 10 – 20, (8ῃ Νο εμ.), ὁ Ν΄ (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ σω μά-
των, Οἰ κτίρ μον προ στα σί αις...», Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ-
η σόν με ὁ Θε ός... Τῷ ἀΰ λῳ θρό νῳ...» (ζή τει εἰς τήν Λι τήν). Κα τα βα σί αι· 
«Ἀ νοί ξω τό στό μα μου... ταύ της τήν Εἴ σο δον». Κο ντά κι ον· «Ὁ κα θα ρώ τα-
τος να ός...». Ἀ πό στο λος τῶν Ἀρ χι στρα τή γων· «Εἰ ὁ δι ’ ἀγ γέ λων λα λη θείς 
λό γος...» (Ἑ βρ. β΄ 2 – 10). Εὐ αγ γέ λι ον· «Ὁ ἀ κούων ὑ μῶν, ἐ μοῦ ἀ κού ει...» 
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(Λουκ. ι΄ 16 – 21). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «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».
 
Ση μει ώ σεις: 
1. Αἱ ση με ρι ναί κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...» μέ τάς ἑ ξῆς ἀλ λα γάς εἰς τό 
κεί με νον ψάλ λο νται μέ χρι τῆς 20ῆς Νο εμ βρί ου:
Α΄ ᾨ δή: «... ταύ της τήν Εἴ σο δον».
Γ΄ ᾨ δή: «... ἐν τῇ σε πτῇ Εἰ σό δῳ σου στε φά νων δό ξης ἀ ξί ω σον».
Ε΄ ᾨ δή: «Ἐ ξέ στη τά σύ μπα ντα ἐν τῇ σε πτῇ Εἰ σό δῳ σου· σύ γάρ ἀ πει ρό γα με Παρ-
θέ νε, ἔν δον εἰ σῆλ θες ἐν τῷ Να ῷ τοῦ Θε οῦ, ὥ σπερ κα θα ρώ τα τος Να ός, πᾶ σι τοῖς 
ὑμνοῦ σι σε, τήν εἰ ρή νην βρα βεύ ου σα».
Θ΄ ᾨδή: «Ἅ πας γη γε νής ... τά ἱ ε ρά Εἰ σό δι α τῆς Θε ο μή το ρος καί βο ά τω...».
2. Τό Κο ντά κι ον· «Ὁ κα θα ρώ τα τος Να ός...» ψάλ λε ται ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί 
τῆς 25ης Νο εμ βρί ου. Ἐ ξαι ρεῖ ται ἡ 20ή Νο εμ βρί ου, ὁ πό τε ψάλ λε ται τό Προ εόρ τι ον· 
«Εὐ φρο σύ νης σή με ρον...».

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νε κτα ρί ου Πε ντα πό λε ως τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ, Ὀ νη σι φό-
ρου καί Πορ φυ ρί ου μαρ τύ ρων, Μα τρώ νης καί Θε ο κτί στης ὁ σί ων, Συμεών 
τοῦ Μεταφραστοῦ.  

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὀ λυ μπᾶ, Ῥο δί ω νος, Σω σι πά τρου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ πο στό-
λων. Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου ὁ σί ου, Ὀ ρέ στου μάρ τυ ρος. 

11. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ. Μη νᾶ Με γα λο μάρ τυ ρος. Βί κτω ρος καί 
Βι κεντί ου μαρ τύ ρων, Θε ο δώ ρου τοῦ Στου δί του, Στεφανίδος μάρτυρος. 
Ἦ χος βαρύς. Ἑ ω θι νόν Β΄.

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ 
παρά τό χωρίον Βάβλα Λάρνακος.

(Τ.Μ.Ε 11ης Νοεμβρίου § 2, 3).
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες...».
Κο ντά κι ον: «Τριάδος τῆς σεπτῆς...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

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 τῶν 

Ἁγίων τά 3 Προσόμοια· «Πάθος Μηνᾶ 
ἐκμιμούμενος...» εἰς 4.

Δό ξα: Τῶν Ἁγίων· «Πάλιν ἡμῖν ἡ ἐτήσιος...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ βαρέος ἤ χου· «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: Τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ· «Τόν ἀριστέα, τοῦ Χρι-

στοῦ...» (ζήτει ἐν τῷ Ὄρθρῳ τό Δόξα τῶν 
Αἴνων).

Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἰδού πεπλήρωται 
ἡ τοῦ Ἠσαΐου πρόρῤῥησις...» (ζήτει εἰς τήν 
Παρακλητικήν, τό Καί νῦν τῶν Ἀποστίχων τοῦ 
α΄ ἤχου τῷ 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 τόν θάνατον...», Δό ξα τῶν Μαρτύρων· «Οἱ 
Μάρτυρές σου Κύριε...», Καί νῦν το ὁμόηχον 
Θεοτοκίον· «Τό ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

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, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου. Ἀπόλυσις.
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ΟΡ ΘΡΟΣ

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: 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 ( Β΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῶν Μαρτύρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Μάρτυρος· «Ἡ τό πρίν 

ἀγνωσίας...», καί τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Θεία 
γέγονας σκηνή τοῦ Λόγου...». 

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... ταύ της τήν Εἴ σο-
δον».

Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής ... τά Ἱ ε ρά 
Εἰ σό δι α...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Β΄ Ἀ να στά σι μον· «Τόν λίθον θεωρήσα-
σαι...», τῶν Μαρτύρων· «Τούς οὐρανούς 
ἀστέρες...» καί τό Θεοτοκίον· «Ἐν σοί 
πανάχραντε Κόρη...». 

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ βαρέος ἤχου 4 καί 
τῶν Μαρτύρων τά 3 Ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ· 
«Τοῖς τριβόλοις κεντούμενος...» εἰς 4 (τά 2 
τελευταῖα μετά τῶν στίχων αὐτῶν).

Δό ξα: Τό Β΄ Ἑ ω θι νόν «Μετά μύρων προσελθού-
σαις...».

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 Κυριακῆς. 
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...», «Οἱ Μάρτυ-

ρές σου Κύριε...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό 
τοῦ Να οῦ.
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Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῶν Μαρτύρων· «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκό-

τους...» (Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Η΄ Λου κᾶ· «Νομικός τις προσῆλθε 

τῷ Ἰησοῦ...» (Λουκ. ι΄ 25 – 37).
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 ΚΕ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια Θ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰ ωάν νου τοῦ Ἐ λε ή μο νος, Πα τρι άρ χου Ἀ λε ξαν δρεί ας, Νεί-
λου ὁ σί ου. 

13. ΤΡΙΤΗ. Ἰ ωάν νου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως τοῦ Χρυ σο-
στό μου. 

Σή με ρον ἄ γει τά ὀ νο μα στή ρι ά του ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυ σό στο μος.

Ἐ πί τῇ ὀ νο μα στι κῇ ἑ ορ τῇ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. 
Χρυσοστόμου τε λεῖ ται Ἀρ χι ε ρα τι κόν συλ λεί τουρ γον ἐν τῷ Καθεδρι κῷ 
Να ῷ τοῦ Ἁ γί ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Λευκωσίᾳ, προϊσταμένου τοῦ 
Μακαριωτάτου, με τά τό πέ ρας τοῦ ὁ ποί ου ὁ Μακαριώτατος, ἀ νερ χόμενος 
ἐν τῷ Μεγάλῳ Συνοδικῷ, δέ χε ται τά συγ χα ρη τή ρι α τῶν Ἐπισήμων καί 
τοῦ λα οῦ.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 13ης Νοεμβρίου §§ 1, 2, 3).

Τῇ Δευτέρᾳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐν τῇ ὑ πο μο νῇ σου...» Δό ξα· «Ταῖς τῶν 
δακρύ ων σου...».
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Κο ντά κι ον: «Τόν πλοῦ τον τόν σόν ἐ σκόρ πι σας...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Τήν χρυ σή λα τον 

σάλ πιγ γα...» εἰς 6.
Δό ξα: «Ὅ σι ε τρι σμά καρ...».
Καί νῦν: «Τίς μή μα κα ρί σει σε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Προ σό μοι α· «Χαί ροις τό χρυ σαυ γές...».
Δό ξα: «Σάλ πιγ ξ χρυ σό φω νος...».
Καί νῦν: «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος ... μετά τοῦ Ἱεράρ-

χου...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...», Δό ξα, Καί νῦν· 

«Ὁ δι ’ ἡ μᾶς γεν νη θείς...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Τρίτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἁ γί ου, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ-
τί κι ον· «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Ἡ τοῦ στό μα τός 

σου...», Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς 
γεν νη θείς...».

Κα θί σμα τα: Ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. 
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου: «Ὁ μή εἰ σερ χό με νος δι ά τῆς θύ ρας...» (Ἰ ωάν. 

ι΄ 1 – 9).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Σή με ρον σκιρ τῶ σιν ἐν Πνεύ-
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μα τι...», Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», 
«Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός... Ἐ ξε χύ θη ἡ χά ρις...».

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου καί  τοῦ Ἁ γί ου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό κά θι σμα τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Τῆς ἀῤ ῥή του σο-

φί ας...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον «Τόν 
φλο γμόν τῆς γε έ νης...».

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

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου... ταύ της τήν Εἴ σο-
δον».

Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής... τά Ἱ ε ρά 
Εἰ σό δι α...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Τοῖς χρυ σαυ γέ σι λό γοις σου...», «Τόν με γα-
λο φω νό τα τον...» καί τό Θε ο το κί ον· «Παρ θέ νε 
πα να μώ μη τε...».

Αἶ νοι: Τά 4 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Χρυ- 
 σοῦ τη λαυ γέ στε ρον...».

Δό ξα: «Χρυ σέ οις ἔ πε σι...».
Καί νῦν: «Δέ σποι να πρόσ δε ξαι...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α
Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...».
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 τοῦ στό μα τός σου...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: «Τοι οῦ τος ἡ μῖν ἔ πρε πεν ἀρ χι ε ρεύς...» (Ἑ βρ. 

ζ΄ 26 – 28, η΄ 1 – 2).
Εὐ αγ γέ λι ον: «Ἐ γώ εἰ μι ἡ θύ ρα...» (Ἰ ωάν. ι΄ 9 – 16).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνη μό συ νον...».
«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» καί Ἀ πό λυ σις.
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14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φι λίπ που τοῦ Ἀ πο στό λου, Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, Εὐ-
φη μι α νοῦ τοῦ Κυ πρί ου, Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας νεομάρτυρος.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κα τά τήν ἐν τῷ Μη ναί ῳ τά ξιν. Ἡ ἀ κο λου-
θί α τοῦ Ἀ πο στό λου Φι λίπ που ψάλ λε ται καί ἐξ ἰ δι αι τέ ρας φυλ λά δος ἤ ἐκ 
τῶν Κυπρίων Μηναίων.
 
15. ΠΕΜΠΤΗ. Γου ρί α, Ἀ βί βου καί Σα μω νᾶ μαρ τύ ρων καί Ὁ μο λο γη τῶν. 

Ἀ πό σή με ρον ἄρ χε ται ἡ νη στεί α τῶν Χρι στου γέν νων 
(τεσσαρακονθήμερος).

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ. 

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν 
τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου... ταύτης τήν Εἴσοδον». 
Κοντάκιον: «Ὁ καθαρώτατος ναός...». Ἀ πό στο λος τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ· 
«Ὁ Θε ός ἡ μᾶς τούς Ἀ πο στό λους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16) καί Εὐ αγ γέ λι ον 
τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ· «Πα ρά γων ὁ Ἰ η σοῦς εἶ δεν ἄν θρω πον...» (Ματ θ. θ΄ 9 – 
13) (Ζή τει τῷ Σαβ βά τῳ τῆς Ε΄ Ἑβδο μά δος Ματ θαί ου). Κοινωνικόν: «Εἰς 
πᾶσαν τήν γῆν...».

17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γρη γο ρί ου ἐ πι σκό που Νε ο και σα ρεί ας καί Γεν να δί ου 
Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως. 

18. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ. Πλά τω νος καί Ῥω μα νοῦ μαρ τύ ρων. Ἀ να στα-
σί ου νε ο μάρ τυ ρος. Ἦ χος πλ. δ΄. Ἑ ω θι νόν Γ΄.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἐν προσευχαῖς γρηγορῶν...».
Κο ντά κι ον: «Θαυμάτων πολλῶν...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

 
Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
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Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου 6 καί ἐκ τοῦ 
Μηναίου Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος· 
«Πλήρης γενναίου φρονήματος...» 2 καί τοῦ 
Ἁγίου Ῥωμανοῦ Προσόμοια· «Τῇ ἀσκήσει 
πυρούμενος...» 2.

Δό ξα: Τοῦ Μηναίου· «Φοβερά καί παράδοξα...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου· «Ὁ Βασιλεύς 

τῶν οὐρανῶν...».
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, Καί νῦν: Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», 

Δό ξα, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς 
γεννηθείς...».

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. δ΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου. Ἀπόλυσις
 

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Ἐξ ὕψους...», Δό-

ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· Θεοτοκίον «Ὁ δι’ ἡμᾶς 
γεννηθείς...».

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 πλ. δ΄ 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 τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Καθίσματα του Μηναίου· «Τῶν ἀγώνων 

τῷ πλάτει...», «Ὡραῖος πεφυκώς...» καί τό 
Θεοτοκίον· «Κυβέρνησον Ἁγνή...». 
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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... ταύ της τήν Εἴ σο-
δον».

Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής... τά Ἱ ε ρά 
Εἰ σό δι α...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Γ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερ-
ται...», τοῦ Μηναίου· «Ὁρῶν σου τό ἀήττη- 
τον...» καί τό Θεοτοκίον· «Μαρία καθαρώ-
τατον...». 

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ πλ. δ΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό Γ΄ Ἑ ω θι νόν· «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 Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 

καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ὁ καθαρώτατος Ναός...».
  Τρι σά γι ον. 
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΕ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Παρακαλῶ ἡμᾶς 

ἐγώ ὁ δέσμιος...» (Ἐφεσ. δ΄ 1 – 7).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Θ΄ Λου κᾶ· «Ἀνθρώπου τινός πλου-

σίου...» (Λουκ. ιβ΄ 16 – 21).
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 τῆς σειρᾶς ΚΣΤ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Ι΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ βδι ού Προ φή του. Βαρ λα άμ, Ἡ λι ο δώ ρου, Ἀν θί μου μαρ-
τύ ρων. 
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20. ΤΡΙΤΗ. Προ εόρ τι α τῆς ἐν τῷ Να ῷ Εἰ σό δου τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο-
τό κου. Γρη γο ρί ου τοῦ Δε κα πο λί του καί Πρό κλου Κων στα ντι νου πό λε ως, 
Σωζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ Καρπασίας. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κα τά τήν ἐν τῷ Μη ναί ῳ τά ξιν. Εἰς τήν 
Θείαν Λει τουρ γί αν Κο ντά κι ον· τό Προ εόρ τι ον «Εὐ φρο σύ νης σή με ρον...».

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ΕΝ Τῼ ΝΑ ῼ ΕΙ ΣΟ ΔΟΣ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΑ ΓΙ ΑΣ ΘΕ Ο-
ΤΟ ΚΟΥ.

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρᾶ. 
Πανηγυρίζουσιν ὡσαύτως ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης, 
ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς καί ἡ Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου, κειμένη παρά τό χωρίον Καμπιά τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Νοεμβρίου § 5, 6, 7).

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Χα ράν προ μνη στεύ ε ται...».
Κο ντά κι ον: «Εὐ φρο σύ νης σή με ρον...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Σή με ρον πι στοί 

χο ρεύ σω μεν...» καί τά ἕ τε ρα 3 Προ σό μοι α· 
«Τῶν Ἁ γί ων εἰς Ἅ γι α...».

Δό ξα, Καί νῦν: «Με τά τό τε χθῆ ναί σε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Χαί ρει ὁ οὐ ρα νός 

καί ἡ γῆ...».
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Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον τά στί φη τῶν πι στῶν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον: «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας Θε οῦ τό προ οί μι ον...» 

(τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Τετάρτῃ 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 τό  Ἀ πο-
λυ τί κι ον· «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Σή με ρον τῆς εὐ δο-

κί ας... » (τρίς).
Κα θί σμα τα: Ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Ἄ κου σον θύ γα τερ καί ἴ δε καί κλῖ νον τό οὖς 

σου καί ἐ πι λά θου τοῦ λα οῦ σου καί τοῦ οἴ κου 
τοῦ πα τρός σου καί ἐ πι θυ μή σει ὁ βα σι λεύς 
τοῦ κάλ λους σου».

Στί χος: «Ἐ ξη ρεύ ξα το ἡ καρ δί α μου λό γον ἀ γα θόν». 
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ να στᾶ σα Μα ρι άμ ἐ πο ρεύ θη...» (Λουκ. α΄ 

39 – 49, 56).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Σή με ρον ὁ να ός ὁ ἔμ ψυ χος...» 

Καί νῦν· τό αὐ τό, «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός... Σή-
με ρον ὁ θε ο χώ ρη τος να ός...» (ζή τει εἰς τήν Λι-
τήν). 

Κα νό νες: Οἱ ἐν τῷ Μη ναί ῳ δύ ο Κα νό νες με τά στί χου· 
«Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε σῶ σον ἡ μᾶς».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό κά θι σμα· «Ἀ να βό η σον Δαυ ΐδ...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Μη ναί ου. Τό Συ να-

ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων με τά τῶν 
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Με γα λυ να ρί ων, ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα-
σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν Τι μι ω τέ ραν 
καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των. 
Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ριον:  «Ἥν πά λαι προ κα τήγ γει λε...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 Στι χη ρά Προ σό μοι α· «Λαμπα δη φό ροι 

Παρ θέ νοι...».
Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον τῷ να ῷ προ σά γε ται...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:  Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
• Μέγας Κύριος καί αἰνετός σφόδρα.
• Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ ἡ
πόλις τοῦ Θεοῦ.         «Ταῖς πρεσβείαις
• Ὁ Θεός ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.     τῆς Θεοτόκου...».
• Καθάπερ ἠκούσαμεν οὕτω καί εἴδομεν.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
• Ἡγίασε τό σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.
• Ἁγιωσύνη καί μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.           «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ
• Αὕτη ἡ πύλη Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύ-           Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις
σονται ἐν αὐτῇ.             θαυμαστός...».
• Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστός
ἐν δικαιοσύνῃ.

 Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ
πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
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• Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως           
ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,      «Σήμερον τῆς
πεποικιλμένη.                εὐδοκίας Θεοῦ
• Ἀπενεχθήσονται τῷ Βασιλεῖ παρθένοι       τό προοίμιον...».
ὀπίσω αὐτῆς.

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα-
στός...».

Ἀ πο λυ τί κι ον (με τά τήν Εἴ σο δον): «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εἶ χεν ἡ πρώ τη σκη νή...» (Ἑ βρ. 

θ΄ 1 – 7).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εἰ σῆλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς εἰς κώ μην 

τι νά...» (Λουκ. η΄ 38 – 42, ι α΄  27 – 28).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄγ γε λοι τήν Εἴ σο δον τῆς Παρ θέ νου ... Ὡς 

ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ κι βω τῷ...».
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...» καί Ἀ πό λυ σις.

Ση μεί ω σις: Αἱ κα τα βα σί αι «Χρι στός γεν νᾶ ται» ψάλ λο νται ἀ πό τῆς 21ης Νο εμ βρί ου 
μέ χρι καί τῆς 24ης Δε κεμ βρί ου. Τήν 25ην Δεκεμβρίου ὡς καί τήν 31ην Δεκεμβρίου, 
ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ψάλλονται τόσον αἱ 
Καταβασίαι «Χριστός γεννᾶται…» ὅσον καί αἱ «Ἔσωσε λαόν…».

22. ΠΕΜΠΤΗ. Φι λή μο νος ἀ πο στό λου, Ἀρ χίπ που, Ὀ νη σί μου. Κι κι λί ας 
μάρ τυ ρος, Σωζομένου ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Μενίγνου τοῦ Κναφέως. 

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀμ φι λο χί ου ἐ πι σκό που Ἰ κο νί ου, Γρη γο ρί ου Ἀ κρα γα-
ντί νων, Ἑ λέ νου ἐπισκόπου Ταρ σοῦ. 

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κλή με ντος ἐ πι σκό που Ῥώ μης, Πέ τρου Ἀ λε ξαν δρεί ας, 
Φιλουμένου μάρτυρος. 
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25. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τῶν Εἰ σο δί ων τῆς 
Θε ο τό κου. Αἰ κα τε ρί νης τῆς Με γα λο μάρ τυ ρος καί Παν σό φου. Μερ κου ρί ου 
με γα λο μάρ τυ ρος. Ἦ χος α΄. Ἑ ω θι νόν Δ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Νοεμβρίου §§ 17, 18, 19).

Τῷ Σαββάτῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κιον: «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
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: Ἀναστάσιμα τοῦ α΄ ἤχου 4, τά 3 στι χη ρά 

Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον πι στοί χο-
ρεύ σω μεν...» καί τά 3 Προ σό μοι α τῆς Ἁ γί ας· 
«Σή με ρον τέρ πε ται πό λις ἡ Ἀ λε ξάν δρει α...».

Δό ξα: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Με τά τό τε χθῆ ναί σε...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον 

δόξαν...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας· 

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα τῆς Ἁ γί ας. (Τά νε ώ τε ρα Μη ναῖ α πα ρα-
θέ του σι τά Ἀ να γνώ σμα τα, ἐ νῷ τά πα λαι ό τε ρα 
πα ρα πέμπου σιν εἰς τήν 23ην Ἀ πρι λίου).

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα: Τῆς Ἁ γί ας· «Βί ον ἄϋ λον ἐ ξη σκη μέ νη...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον τά στί φη τῶν πι στῶν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν-

τος...», Δό ξα· τῆς Ἁ γί ας «Τήν πα νεύ φη μον 
νύμ φην...», Καί νῦν· τῆς Ἑ ορ τῆς «Σή με ρον 
τῆς εὐ δο κί ας...».
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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 α΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, καί Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς ἑορτῆς «Σή με ρον τῆς 
εὐ δο κί ας...». Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
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 Ἀναστάσιμα καί ἀντί Θεοτοκίων τά τῆς 

Ἑ ορ τῆς τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Θαυ μα στός ὁ Θε ός ἐν τοῖς ἁ γί οις αὐ τοῦ».

Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ α΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Δ΄) Εὐ αγ γε λί ου.  
Κα νό νες: Ὁ Ἀναστάσιμος, ὁ α΄ τῆς Ἑ ορ τῆς (21ῃ Νοεμ.) 

καί ὁ τῆς Ἁ γί ας.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τῆς Ἁγίας· «Τήν σο φί αν τήν 

ὄντως...» Δό ξα, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς· «Ἡ ἀμί-
αντος ἀ μνάς...».

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

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο-

τέ ρων τῶν Κα νό νων τῆς Ἑ ορ τῆς με τά τῶν 
Με γα λυ να ρί ων, ὡς ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ 
τῆς Ἑ ορ τῆς. Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή 
μου τήν τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω 
στρα τευ μά των. Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Δ΄ Ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά-
ψαντες...», τῆς Ἁ γί ας· «Ἐ νεύ ρω σας τό φρό-
νη μα...» καί τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἥν πάλαι προκα-
τήγγειλε...» (21 Νοεμβρίου).

Αἶ νοι: Ἀναστάσιμα 4, καί τῆς Ἁ γί ας Προσόμοια· 
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«Μνή μην τήν πα νί ε ρον...» εἰς 4.
Δό ξα: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον τῷ να ῷ προ σά γε ται...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σωτηρία...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς ἑ ορ τῆς. Εἰς τό β΄ ἀντίφωνον· «...ὁ ἀναστάς 
ἐκ νεκρῶν...»

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀναστάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», «Σή με ρον τῆς 

εὐ δο κί ας...», «Τήν πα νεύ φη μον νύμ φην...», 
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» 

(Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 

ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ...» (Λουκ. 
ιη΄ 18 – 27).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄγ γε λοι τήν Εἴ σο δον τῆς Παρ θέ νου.... Ὡς 
ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ κι βω τῷ...».

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: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΖ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΑ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Στυ λι α νοῦ τοῦ Πα φλα γό νος, Ἀ λυ πί ου τοῦ Κι ο νί του, Νί-
κω νος τοῦ «Με τα νο εῖ τε», ὁ σί ων. 
  
Ση μεί ω σις: Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς 24ης Δε κεμ βρί ου Κο ντά κι ον ψάλ λε-
ται τό· «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό γον...». Μό νον τήν 9ην Δε κεμ βρί ου 
ψάλ λε ται τό Κο ντά κι ον τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης «Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη...».



 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 27-30 369

27. ΤΡΙΤΗ. Ἰ α κώ βου τοῦ Πέρ σου. Να θα να ήλ ὁ σί ου. 

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Στε φά νου Ὁ μο λο γη τοῦ, Εἰ ρη νάρ χου μάρ τυ ρος καί τῶν 
σύν αὐ τῷ.

29. ΠΕΜΠΤΗ. Πα ρα μό νου καί τῶν σύν αὐ τῷ μαρ τύ ρων. Δι ο νυ σί ου Κο-
ρίν θου, Νι κο λά ου Θεσ σα λο νί κης, Φι λου μέ νου μάρ τυ ρος. Φιλουμένου νέου 
Ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου. 

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀν δρέ ου τοῦ Πρω το κλή του. Φρου με ντί ου ἐ πι σκό που 
Ἰν δί ας. 

Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱερά Μονή Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
εἰς τό ἀνατολικόν ἄκρον τῆς κατεχομένης Κύπρου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 30ῆς Νοεμβρίου §§ 1, 2, 3).

Τῇ Πέμπτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Mάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: Τά τῆς Θ΄ Ὥρας: «Βλέπων ὁ λῃστής...», Δόξα 

«Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν…».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Πρωτοκλήτου· 

«Ὁ τῷ Προ δρό μου φω τί...» εἰς 6.
Δό ξα: Τοῦ Ἀποστόλου «Τήν τῶν ἰ χθύ ων ἄ γραν...».
Καί νῦν: Τό Προεόρτιον Ἰδιόμελον· «Ἠσαΐα χόρευε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια «Χαίροις ὁ λογικός 

οὐρανός...».
Δό ξα: «Τόν συ ναί μο να Πέ τρου...».
Καί νῦν:  Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἰ ω σήφ εἰ πέ ἡ μῖν...».
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 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τοῦ Πρω το κλή του· «Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω-

τό κλη τος...», Δόξα, Καί νῦν Θε ο το κί ον· «Τό 
ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».

Ἀ πό λυ σις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Παρασκευῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λιτή τοῦ Ἀποστόλου, τό  Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὡς 
τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...» καί ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ
Ἑ ξά ψαλ μος.

Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» Τοῦ Πρω το κλή του· 
«Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...», Δόξα 
τό αὐτό, Καί νῦν Θε ο το κί ον· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος 
ἀ πό κρυ φον...».

Κα θί σμα τα: Τά τοῦ Μηναίου κατά σειράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ 

καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτοῦ».

Στίχος: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν 
δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τό στερέωμα».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρά τήν θάλασσαν...» 
(Ματθ. δ΄ 18 – 23).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με 
ὁ Θε ός... Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής...» (ζήτει 
τοῦτο εἰς τήν Λιτήν). 

Κα νό νες: Τῆς Θεοτόκου καί ὁ πρῶ τος τοῦ Ἀ πο στό λου 
«Τήν τε θο λω μέ νην μου ψυ χήν...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά κα θί σμα τα τοῦ Ἀποστόλου· «Ὡς Πρω τό-
κλη τον πά ντων...», Δό ξα· «Τῶν εἰ δώ λων τά 
θρά ση καταβαλών...», Καί νῦν τό Θεοτοκίον· 
«Χαῖ ρε θρό νε πυ ρί μορ φε...».
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Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Πρω το κλή του. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα-
τευ μά των, Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τά τοῦ Ἀ πο στό λου «Ὁ Λό γος ὁ προ ά ναρ-
χος...», «Τοῦ Πέ τρου τόν συ ναί μο να...» καί τό 
Θε ο το κί ον· «Θε όν ὅν περ ἐ γέν νη σας...».

Αἶ νοι: Τά 4 τοῦ Ἀποστόλου· «Βηθ σαϊ δά νῦν ἀ γάλ-
λου...».

Δό ξα: Τοῦ Ἀποστόλου· «Τόν κή ρυ κα τῆς πί στε ως...»
Καί νῦν: Τό Προεόρτιον «Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον «Ὡς τῶν Ἀπο-

στόλων Πρωτόκλητος...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:  «Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμα-

στός...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...» καί τό 

τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Πρω το κλή του· «Ὁ Θε ός ἡ μᾶς τοῦ Ἀ πο-

στό λους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16) (ζή τει τῇ Δε κά-
τῃ Κυ ρι α κῇ).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Πρωτοκλήτου· «Εἱστή κει ὁ Ἰ ωάν νης καί 
ἐκ τῶν Μα θη τῶν...» (Ἰ ωάν. α΄ 36 – 52).

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...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Χριστός ὁ ἀληθινός...».



ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Να ούμ προ φή του, Φι λα ρέ του τοῦ Ἐ λε ή μο νος

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἀβ βα κούμ προ φή του, Μυ ρό πης μάρ τυ-
ρος, Ἀβ βα κούμ ὁ σί ου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ ἀσκήσαντος παρά τό χωρίον 
Φτερικούδι, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Ἦ χος β΄. Ἑ ω θι νόν Ε΄.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

 Ἡ ἀκολουθία τοῦ Προφήτου Ἀββακούμ καί τοῦ Ὁσίου Ἀββακούμ, 
ὅπου ἐάν ἑορτάζωνται, δύναται νά συμψαλῇ μετά τῆς Ἀναστασίμου.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Τοῦ Προφήτου σου Ναούμ...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου 7 καί ἐκ τοῦ Μηναίου 

Προσόμοια τοῦ Προφήτου· «Ἀββακούμ ὁ θαυ-
μάσιος...» 3.
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Δό ξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ 
σκιά τοῦ νόμου...».

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, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δό ξα, 

Καί νῦν· τό Θεοτοκίον· «Πάντα ὑπέρ ἔννοι-
αν...».

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 β΄ ἤ χου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

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· 

«Ὅτε κατῆλθες...», Δό ξα· τό αὐτό, Καί νῦν· τό 
Θεοτοκίον· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ 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 τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μηναίου· «Ἐπί τῆς θείας 

φυλακῆς...» καί τό Θε ο το κί ον· «Καταφυγή 
τῶν ἐν δεινοῖς...».

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

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός 
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Χριστός...» καί τό Θε ο το κί ον αὐτοῦ· «Ὑμνῶ 
σου τό ἀμέτρητον...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ β΄ ἤ χου.
Δό ξα: Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμά-

των...».
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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ὅτε κατῆλθες...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό 

τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΚΖ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἐνδυναμοῦσθε 

ἐν Κυρίῳ...» (Ἐφεσ. στ΄ 10 – 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΔ΄ Λου κᾶ «Ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν 

... Ἱεριχώ...» (Λουκ. ιη΄, 35 – 43).
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 τῆς σειρᾶς ΚΗ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΒ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

3. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σο φο νί ου προ φή του, Θε ο δού λου ὁ σί ου καί Θεοδούλου τοῦ 
διά Χριστόν σαλοῦ τοῦ Κυπρίου, Ἀγ γε λῆ νε ο μάρ τυ ρος. 

4. ΤΡΙΤΗ. Βαρ βά ρας μεγα λο μάρ τυ ρος, Ἰ ωάν νου τοῦ Δα μα σκη νοῦ, 
Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Προ-
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κει μέ νου πε ρί τοῦ πα νη γυ ρι κοῦ ἑ ορ τα σμοῦ μό νον τῆς Ἁ γί ας Βαρ βά ρας 
ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ἐκ τῆς ἰ δι αι τέ ρας φυλ λά δος τῆς Ἁ γί ας ἤ ἐκ τῶν 
Κυ πρί ων Μη ναί ων.

Καί νῦν· τῶν Ἑ σπε ρί ων λέ γο μεν τό ὁ μό η χον τοῦ Δο ξα στι κοῦ· «Τίς 
μή μα κα ρί σει σε...». Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πό στο λος τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ 
ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5). Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας· «Ἠ κο λού-
θει τῷ Ἰ η σοῦ ὄ χλος πο λύς...» (Μάρ κ. ε΄ 24 – 34). Κοι νω νι κόν «Εἰς μνη-
μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

5. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σάβ βα τοῦ ἡ γι α σμέ νου. Δι ο γέ νους μάρ τυ ρος.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κα τά τήν τά ξιν τοῦ Μη ναί ου. Εἰς τό Καί 
νῦν τῶν Ἀ πο στί χων: «Δέ σποι να πρόσ δε ξαι ... μετά καί τοῦ ὁσίου...». Εὐ-
αγ γέ λι ον Ὄρ θρου· «Ἔ στη ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πί τό που πε δι νοῦ...» (Λουκ. στ΄ 17 
– 23). Κα τα βα σί αι· «Χρι στός γεν νᾶ ται...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρ θέ νος σή-
με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό γον...». Ἀ πό στο λος τοῦ Ὁ σί ου· «Ὁ καρ πός τοῦ 
πνεύ μα τος...» (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2). Εὐ αγ γέ λι ον· «Πά ντα μοι πα ρε δό θη...» 
(Ματ θ. ι α΄ 27 – 30). Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

6. ΠΕΜΠΤΗ. Νι κο λά ου Ἀρ χι ε πι σκό που Μύ ρων τῆς Λυ κί ας, τοῦ θαυ μα-
τουρ γοῦ. 

Πα νη γυ ρί ζου σιν αἱ Ἱεραί Μοναί Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων παρά τό 
χωρίον Ἀκρωτήριον Λεμεσοῦ καί Ἁγίου Νικολάου παρά τό χωρίον 

Ὀρούντα Λευκωσίας.  Ὡσαύτως πανηγυρίζει καί ὁ Καθεδρικός Ναός 
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκοπειοῦ.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Δεκ. § 1, 2, 3).

Τῇ Τετάρτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ταῖς τῶν δα κρύ ων σου ῥο αῖς...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀ πό βρέ φους τῷ Θε ῷ...» (5ῃ Δεκ.).
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Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά τέσ σε ρα στι χη ρά Προ σό μοι α· «Μύ ροις πα-

ροι κή σας αἰ σθη τῶς...» εἰς 6 (Τά ἕ τε ρα Προ σό-
μοι α· «Ποί οις εὐ φη μι ῶν» δέν ψάλ λονται).

Δό ξα: «Ἱ ε ραρ χῶν τήν καλ λο νήν...».
Καί νῦν: Τό προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Σπή λαι ον εὐ τρε-

πί ζου...». 
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Χαί ροις ἡ ἱ ε ρά κε-

φα λή...».
Δό ξα: «Ἄν θρω πε τοῦ Θε οῦ...».
Καί νῦν: Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἀ νύμ φευ τε Παρ θέ-

νε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Κα νό να Πί στε ως...», Δό ξα, Καί νῦν· «Τό ἀ π’ 

αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Πέμπτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἁ γί ου, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ-
τί κι ον· «Κα νό να πί στε ως...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» «Κα νό να πί στε ως...», 

Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό-
κρυ φον...».

Κα θί σμα τα: Τά ἐν τῷ Μη ναί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Τί μι ος ἐ να ντί ον Κυ ρί ου ὁ θά να τος τοῦ Ὁ σί-

ου Αὐ τοῦ».
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Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ μήν, Ἀ μήν, λέ γω ὑ μῖν, ὁ μή εἰ σερ χό με νος...» 
(Ἰ ω. ι΄ 1 – 9).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Εὖ δοῦ λε ἀ γα θέ...». 

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου «ᾨ δήν ἐ πι νί κι ον...» καί ὁ β΄ 
τοῦ Ἁ γί ου «Ἀ πό ρῳ γλώτ τῃ...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁ γί ου· «Πο τα μόν ἰ α μά-
των...», Δό ξα, Καί νῦν· Θε ο το κί ον «Τήν Σο φί-
αν καί Λό γον...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου. Τό Συ να ξά-
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα-
τευ μά των, Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α:  Τά δύ ο τοῦ Ἁ γί ου· «Τόν μέ γαν ἀρ χι ποί με-
να...» καί· «Με γά λως σε ἐ δό ξα σεν...» καί τό 
Θε ο το κί ον «Σο φί αν ἐ νυ πό στα τον...».

Αἶ νοι: Τά 4 Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Τῆς 
Ἐκ κ λη σί ας τά ἄν θη...».

Δό ξα: «Σαλ πί σω μεν ἐν σάλ πιγ γι ᾀ σμά των...».
Καί νῦν: «Μα κα ρί ζο μέν σε Θε ο τό κε...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη καί τό ἀ πο λυ τί κι ον· «Κα νό να πί στε-

ως...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: «Κα νό να πί στε ως...».
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 με τά τήν Εἴ σο δον: «Κα νό να πί στε ως...» κα ί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἁ γί ου· «Πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις ὑμῶν...» 
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(Ἑ βρ. ιγ΄ 17 – 21).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ἔ στη ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πί τό που πε δι-

νοῦ...» (Λουκ. στ΄ 17 – 23).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».
«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» καί Ἀ πό λυ σις.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀμ βρο σί ου ἐ πι σκό που Με δι ο λά νων, Ἀθηνοδώρου 
μάρτυρος. 
 
8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προ εόρ τι α τῆς Συλ λή ψε ως τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης. Πα τα πί-
ου ὁ σί ου, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυ χι κοῦ καί Ἐπαφροδίτου ἐκ τῶν 
Ο΄ Ἀ πο στό λων. Σωφρονίου καί Δαμιανοῦ ἐπισκόπων Κύπρου. 

9. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ. Ἡ Σύλ λη ψις τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης, Μη τρός τῆς Θε-
ο τό κου καί ἡ ἀ νά μνη σις τῶν Ἐ γκαι νί ων. Ἦ χος γ΄. Ἑ ω θι νόν ΣΤ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 9ης Δεκ. § 2, 3, 4).

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἐν σοί Πάτερ ἀκριβῶς...».
Κο ντά κι ον: «Τόν ναόν σου Ἅγιε...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».
  

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 6 καί τῆς Ἁγίας τά 3 

Προσόμοια· «Καρπογονοῦσα ἡ στεῖρα...» εἰς 
4.

Δό ξα: Τῆς Ἁγίας· «Τό ἀπόῤῥητον τοῖς Ἀγγέλοις...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή 

θαυμάσωμεν...».
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...».
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Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: Τῆς Ἁγίας· «Σήμερον ἐκ ῥίζης τοῦ Δαυΐδ...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», 

Δό ξα, Καί νῦν· τῆς Ἁγίας· «Σήμερον τῆς 
ἀτεκνίας δεσμά διαλύονται...».

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 γ΄ ἤ χου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας· «Σήμερον 
τῆς ἀτεκνίας δεσμά διαλύονται...» καί Ἀπόλυσις.

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· 

«Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», Δό ξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν· τῆς Ἁγίας· «Σήμερον τῆς ἀτεκνίας 
δεσμά διαλύονται...»..

Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα καί ἀντί Θεοτοκίων τά 
τῆς Ἁγίας (εἰς μέν τήν α΄ Στιχολογίαν· «Ὁ 
νέος οὐρανός...», εἰς δέ τήν β΄ Στιχολογίαν· 
«Ἀναβόησον Δαυΐδ...»). 

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΣΤ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς Ἁγίας· «Τήν σύλ-

ληψιν σήμερον...».
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Καθίσματα τῆς Ἁγίας· «Χορός προφητι-

κός...» (ἴδε εἰς τά Καθίσματα μετά τήν α΄ 
Στιχολογίαν), Δόξα, Καί νῦν· «Ἰωακείμ ὁ 
ἱερός καί ἡ Ἄννα...» (ἴδε εἰς τά Καθίσματα 
μετά τήν γ΄ ᾨδήν τοῦ Κανόνος).

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

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
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Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 
τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω-
πος...» καί τό τῆς Ἁγίας· «Εἰσήκουσε τοῦ 
στεναγμοῦ...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ γ΄ ἤ χου 4 καί τῆς 
Ἁγίας Προσόμοια· «Ἀπόθεσθε Ἀδάμ...» 4.

Δό ξα: Τό ΣΤ΄ Ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη...».
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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Σήμερον τῆς 

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

Κο ντά κι ον: «Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη...» (ζήτει ἐν 
τῷ Ὄρθρῳ τῆς 9ης Δεκ. μετά τήν στ΄ ᾨδήν 
τοῦ Κανόνος).

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἁγίας Ἄννης· «Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν...» 

(Γαλ. δ΄ 22 – 27).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Ι΄ Λου κᾶ «Ἦν δι δά σκων ὁ Ἰ η-

σοῦς...» (Λουκ. ιγ΄, 10 – 17).
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 τῆς σειρᾶς ΚΘ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΓ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μη νᾶ τοῦ Καλ λι κε λά δου, Ἑρ μο γέ νους καί Εὐ γρά φου 
μαρ τύ ρων. 
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11. ΤΡΙΤΗ. Δα νι ήλ τοῦ Στυ λί του. Νό μω νος καί Βη χι α νοῦ ὁ σί ων. 

12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σπυ ρί δω νος ἐ πι σκό που Τρι μυ θοῦ ντος τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ.

 Πλήρης ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου εὑρίσκεται εἰς τό τέλος τοῦ ἐν χρήσει 
Μηναίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὑ πο μο νῆς στύ λος γέ γο νας...».
Κο ντά κι ον: «Ὥ σπερ ἀ στήρ πο λύ φω τος...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Σήμε-

ρον πιστοί...» καί τά ἕτερα 3 «Ποίοις εὐφη-
μιῶν...». 

Δό ξα: «Ὅ σι ε Πά τερ μα κά ρι ε...».
Καί νῦν: Τό προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Σπή λαι ον εὐ τρε-

πί ζου...». 
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα (ζή τει τῇ 6ῃ Δε κεμ βρί-
ου).

Ἀ πό στι χα: Τά τοῦ Μη ναί ου.
Δό ξα: «Ἱ ε ραρ χῶν τό θεῖ ον κει μή λι ον...».
Καί νῦν:  Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἰ δού και ρός ἤγ γι-

κε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α:  Τοῦ Ἁ γί ου· «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...», Δό-

ξα, Καί νῦν· «Τοῦ Γα βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Τετάρτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν ἡ Λιτή τοῦ Ἁγίου, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ-
τί κι ον· «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...».
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ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Τῆς Συ νό δου τῆς 

πρώ της...», Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Τοῦ Γα-
βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου...».

Κα θί σμα τα: Τά ἐν τῷ Μη ναί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Τό στό μα μου λα λή σει σο φί αν καί ἡ με λέ τη 

τῆς καρ δί ας μου σύ νε σιν».
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ μήν, Ἀ μήν, λέ γω ὑ μῖν, ὁ μή εἰ σερ χό με νος...» 

(Ἰ ω. ι΄ 1 – 9) (13ῃ Νο εμ).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου...», Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός...» «Πα τέ ρων ἀ γλάϊ σμα Σπυ ρί δων σο-
φέ...». 

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου· «Πολ λοῖς συ νε χό με νος πει ρα-
σμοῖς...» καί  τοῦ Ἁ γί ου. 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐκ ποι μνί ων προ βά-
των...», Δό ξα, Καί νῦν· Προ εόρ τι ον «Τῶν γε-
νε θλί ων τοῦ Χρι στοῦ...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου. Τό Συ να ξά-
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τά δύ ο τοῦ Ἁ γί ου· «Σέ ἐξ ἀ λό γου ποί μνης...» 

καί· «Ἐ δό ξα σεν ἐν θαύ μα σι...» καί τό Θε ο το-
κί ον· «Ἐ κύ η σας πα νά χρα ντε...».

Αἶ νοι: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου εἰς 4.
Δό ξα: «Ὅ σι ε Πά τερ, Ἱ ε ράρ χα ἀ οί δι με...».
Καί νῦν: «Ἐκ πα ντοί ων κιν δύ νων...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό ἀ πο λυ τί κι ον· «Τῆς Συ νό δου 

τῆς πρώ της...».
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ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...»
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 με τά τήν Εἴ σο δον: «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...» καί τό τοῦ 

Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ὡς τέ κνα φω τός πε ρι πα τεῖ τε...» 

(Ἐ φεσ. ε΄ 8 – 19) (ζή τει τοῦ τον τῇ κ στ΄ Κυ ρι-
α κῇ Ἐ πι στο λῶν).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐ γώ εἰ μι ἡ θύ ρα...» (Ἰ ω. ι΄ 1 – 9) 
(13ῃ Νο εμ.).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

13. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐ στρα τί ου, Αὐ ξε ντί ου, Εὐ γε νί ου, Μαρ δα ρί ου καί 
Ὀ ρέ στου τῶν μαρ τύ ρων. Λου κί ας τῆς παρ θέ νου. Νεοφύτου, Ἰγνατίου, 
Προκοπίου καί Νείλου ὁσίων κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ. 

14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θύρ σου, Λευ κί ου, Καλ λι νί κου, Φι λή μο νος μαρ τύ ρων 
καί τῶν σύν αὐ τοῖς. 

15. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἐ λευ θε ρί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος καί Ἀν θί ας τῆς μη τρός αὐ τοῦ. 

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ.
 Κα τα βα σί αι· «Χρι στός γεν νᾶ ται...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρθένος 
σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ἁγίου 
(Β΄ Τιμ. α΄ 8 – 18) καί (Μάρκ. β΄ 23 – γ΄ 5). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν 
ἐ στιν...», Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ). Ἀγ γαί ου προ φή του, 
Μο δέ στου ἀρ χι ε πι σκό που Ἱ ε ρο σο λύ μων, Θε ο φα νοῦς βα σι λίσ σης. Ἦχος 
δ΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

 Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Μο δέ στου ψάλ λε ται ἐκ τῆς ἰ δι αι τέ ρας αὐ-
τοῦ φυλ λά δος ἤ ἐκ τῶν Κυ πρί ων Μη ναί ων.

 Τήν ἀκολουθίαν τῶν  ἁγίων Προπατόρων  ζήτει εἰς τό Μηναῖον 
πρό τῆς 11ης Δεκεμβρίου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Κυρ. τῶν ἁγίων Προπατόρων § 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἱερέων ποδήρει...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς καλλονήν τῶν ἱερέων...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

Ἁγίων Προ πα τό ρων Προσόμοια· «Τῶν Προ-
πα τό ρων σή με ρον πι στοί...» 4.

Δό ξα: Τῶν Προ πα τό ρων· «Τούς πρό νό μου Πα τέ-
ρας...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ 
Θεοπάτωρ...».

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: Τῶν Προπατόρων· «Τῶν Προ πα τό ρων τό σύ-

στη μα...».
Καί νῦν: «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστά-

σεως...», Δό ξα, Καί νῦν· τῶν Προ πα τό ρων· 
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«Ἐν πί στει τούς Προ πά το ρας...».
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 δ΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐν πί στει τούς Προ πά-
το ρας...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν...», Δό ξα τό 

αὐτό, Καί νῦν· τῶν Προ πα τό ρων· «Ἐν πί στει 
τούς Προ πά το ρας...».

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 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 τῶν Προ πα τό ρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή τῶν Προπατόρων· «Εἰς δρό σον 

τοῖς παι σί...», καί τά Ἀ να στά σι μα Κοντά κι ον 
καί Οἶ κος. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Προ πα τό ρων. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑπόμνημα τῶν 
Προ πα τό ρων.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον «Ὅτι ἦραν τόν Κύριον...», 

τῶν Προ πα τό ρων· «Πα τέ ρων μνή μην σή με-
ρον...» καί «Ἀδάμ ἀνευφημήσωμεν...» καί τό 
Θε ο το κί ον· «Ἁγνή Παρθένε ἄχραντε...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4 καί τῶν 
Προ πα τό ρων τά 3 Προσόμοια· «Πάντες τήν 
τῶν σεπτῶν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τῶν Προ πα τό ρων· «Δεῦ τε ἅ παντες πι στῶς 
πα νη γυ ρί σω μεν...».
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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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως...», τῶν Προ-

πατόρων· «Ἐν πί στει τούς Προ πά το ρας...», 
τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-
γον...».

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς τῶν Προ πα τό ρων· «Ὅταν ὁ Χρι-

στός φανερωθῇ...» (Κολ. γ΄ 4 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς τῶν Προ πα τό ρων· «Ἄν θρω πός τις 

ἐ ποί η σε δεῖ πνον μέ γα...» (Λουκ. ιδ΄ 16 – 24).
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 τῆς σειρᾶς Λ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΔ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Δα νι ήλ τοῦ Προ φή του καί τῶν Ἁ γί ων Τρι ῶν Παί δων, Δι ο-
νυ σί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Αἰ γί νης τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ. 

 Ἡ ἀκολουθία τοῦ Προφήτου Δανιήλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων 
ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.

18. ΤΡΙΤΗ. Σε βα στι α νοῦ μάρ τυ ρος, Μι χα ήλ ὁ μο λο γη τοῦ, Ζω ῆς μάρ τυ ρος. 

19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βο νι φα τί ου, Πο λυ εύ κτου, Ἄ ρε ως, Θεσ σα λο νί κης μαρ τύ-
ρων.
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20. ΠΕΜΠΤΗ. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων. Ἰ γνα τί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος 
τοῦ Θε ο φό ρου, Φι λο γο νί ου Ἀ ντι ο χεί ας. 

Ση μειώ σεις: 
1. Ἀ πό τῆς σή με ρον εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν μέ χρι καί τόν Ἑ σπε ρι νόν τῆς 24ης Δε κεμ βρί-
ου, με τά τό· «Νῦν ἀ πο λύ εις...» καί πρό τοῦ Τρι σα γί ου ψάλ λε ται ὁ ἐν τῷ Μη ναί ῳ 
προ εόρ τι ος κα νών τοῦ Ἀ πο δεί πνου.
2. Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς 14ης Ἰ α νου α ρί ου, ὅ τε ἀ πο δί δε ται ἡ Ἑ ορ τή τῶν 
Θε ο φα νεί ων, εἰς τάς κα θη με ρι νάς ἀ κο λου θί ας δέν γί νε ται χρῆ σις τῆς Πα ρα κλη τι κῆς 
ἀλ λά ψάλ λο νται τά προ εόρ τι α ἤ τά μεθέορτα ἐκ τοῦ Μη ναί ου. 
3. Προεόρτιον Ἀ πο λυ τί κι ον μέ χρι καί τῆς 23ης Δε κεμ βρί ου· «Ἑτοιμάζου Βη θλε έμ...».

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰ ου λι α νῆς τῆς ἐν Νι κο μη δεί ᾳ καί Θε μι στο κλέ ους 
μαρ τύ ρων. 

22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ να στα σί ας μεγαλομάρτυρος τῆς Φαρ μα κο λυ τρί ας, 
Χρυσογόνου καί Θεοδότης μαρτύρων. 

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν 
τῇ Λειτουργίᾳ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον· «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...», Κοντάκιον· «Ἡ 
Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον...». Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον 
τοῦ Σαββάτου πρός τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Εἰς τό· «Ἐξαιρέτως...»· 
«Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνικόν· «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...». «Εἴδομεν τό 
φῶς...». Ἀπόλυσις.

23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΓΕΝ ΝΗ ΣΕ ΩΣ. Μνή μην ἐ πι τε λοῦ-
μεν πά ντων τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νος Θε ῷ εὐ α ρε στη σά ντων, ἀ πό Ἀ δάμ ἄ χρι καί 
Ἰ ω σήφ τοῦ μνή στο ρος τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Τῶν ἐν Κρή τῃ Δέ κα Μαρ-
τύ ρων. Νή φω νος ἐ πι σκό που Κων στα ντί νης. Ἦ χος πλ. α΄. Ἑ ω θι νόν Η΄.
 
(Τήν ἀ κο λου θί αν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἐν τῷ Μη-

ναί ῳ ζή τει με τά τήν ΙΖ΄ Δε κεμ βρί ου).

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 
Περίπτ Β΄ § 4, 5, 6).
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...».
Κο ντά κι ον: «Οἱ ἐν πειρασμοῖς...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

Προεόρτια Προσόμοια· «Παρθένε πανάμωμε 
Θεοῦ...» 3 καί Προσόμοια τῶν Πα τέ ρων· «Τά 
τῶν Πα τέ ρων σή με ρον πι στοί....» 3.

Δό ξα: Τῶν Πατέρων· «Δα νι ήλ ἀ νήρ ἐ πι θυ μι ῶν...».
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 κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα τῶν Πα τέ ρων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα: Τῶν Πατέρων· «Χαί ρε τε προ φῆ ται τί μι οι...». 
Καί νῦν: Προεόρτιον· «Ἰδού καιρός ἤγγικε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Τόν συνάναρχον Λό-

γον...», Δόξα τῶν Πα τέ ρων· «Με γά λα τά τῆς 
πί στε ως...», Καί νῦν· Προεόρτιον «Ἑτοιμάζου 
Βηθλεέμ...» (ζήτει τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου).

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. α΄ ἤ χου, τό Δό-
ξα τῆς Λι τῆς· «Βο λί δες ἀ στρά πτο ντες...», Καί νῦν Προεόρτιον· «Ἄκουε 
οὐρανέ...». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ π ολυ τί κι ον· 
«Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...». Ἀπόλυσις.
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ΟΡ ΘΡΟΣ

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: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀντί Θεοτοκίων τά 

Προεόρτια· «Τῶν Προφητῶν αἱ ῥήσεις...» καί 
«Αὐλῶν ποιμενικῶν...» (ζήτει εἰς τά Καθίσμα-
τα τοῦ Ὄρθρου τῆς 24ης Δεκεμβρίου). 

 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 (Η΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Μόνον ὁ τῶν Πα τέ ρων· «Κύματι θαλάσσης...» 

μετά τῶν Εἱρμῶν εἰς 8, εἰς ἑκάστην ᾨδήν. 
Στίχοι: εἰς τό α΄ τρο πά ρι ον· «Δό ξα τῇ Ἁ γί-
ᾳ Ἀ να στά σει σου Κύ ρι ε», εἰς τά λοι πά· 
«Ἅ γι οι τοῦ Θε οῦ πρε σβεύ σα τε ὑ πέρ ἡ μῶν» 
καί ὁ Προεόρτιος Κανών· «Χριστόν σαρκί 
νηπιάσαντα...» μετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός 
ἡμῶν, δόξα σοι» εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α· Δό ξα, 
Καί νῦν (ζήτει ἀμφοτέρους τούς Κανόνας τῇ 
Κυριακῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή (τῶν Πατέρων)· «Ἄγ γε λος παί δων 
ἐ δρό σι σε...» καί τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον 
καί ὁ Οἶκος. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῶν Πατέρων, τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τῆς 
Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον «Δύο ἀγγέλους βλέψα-

σα...», τῶν Πα τέ ρων· «Πα τρι αρ χῶν οἱ πρό κρι-
τοι...» καί τό Θεοτοκίον· «Εὐφραίνου Βηθλεέμ 
καί σύ...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου 4 καί 
τῶν Πα τέ ρων· «Ἆ ρόν σου τήν φω νήν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τῶν νο μι κῶν δι δα γμά των...».
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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.
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Τόν συνάναρχον Λόγον...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τόν συνάναρχον Λόγον...», «Με γά λα τά τῆς 

πί στε ως...», «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...», τοῦ Ἀπ. 
Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό-
γον...».

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Χρι στοῦ Γεν νή σε ως· «Πί-

στει πα ρῴ κη σεν Ἀ βρα άμ...» (Ἑ βρ. ι α΄ 9 – 10, 
32 - 40).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Χρι στοῦ Γεν νή σε ως· «Βί-
βλος γε νέ σε ως Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ...» (Ματ θ. α΄ 
1 – 25).

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 τῆς σειρᾶς ΛΑ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΕ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.
 
24. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παραμονή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Εὐ γε νί ας ὁ σι ο-
παρ θε νο μάρ τυ ρος καί τῶν σύν αὐ τῇ. 

Τῇ Δευτέρᾳ πρω ΐ: Ψάλλεται ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ὄρ θρου τῆς 24ης 
Δεκεμβρίου ὥς ἐστι διατεταγμένη ἐν τῇ Μη ναίῳ. Με τά τήν Ἀ πό λυ σιν 
τοῦ Ὄρ θρου ψάλ λε ται ἡ Ἀ κο λου θί α τῶν Με γά λων Ὡ ρῶν καί τε λεῖ ται ὁ 
Ἑ σπε ρι νός τῶν Χρι στου γέν νων με τά τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας τοῦ Με γά λου 
Βα σι λεί ου κα τά τήν ἀ κό λου θον Τυ πι κήν Δι ά τα ξιν:
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(Ἐν ταῖς Ὥραις: Ἀπολυτίκιον· «Ἀπεγράφετό ποτέ...», Κοντάκιον· 
«Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον...»).

Ὥ ρα Α΄: Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...». Ὁ Προ ε στώς· «Δό ξα σοι ὁ Θε-
ός ἡ μῶν... Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...». Τρι σά γι ον. Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὅ τι Σοῦ ἐ στιν...». 
Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄). Δό ξα, Καί νῦν· «Δεῦ τε προ σκυ νή-
σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ μοί τῆς Α΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἀ πε γρά φε τό 
πο τε...». Καί νῦν· «Τί σε κα λέ σω μεν, ὦ Κε χα ρι τω μέ νη...», καί οἱ Χο ροί 
ψάλ λου σι τά Ἰ δι ό με λα· «Βη θλε έμ ἑ τοι μά ζου...» (ἄρχεται ὁ α΄ Χο ρός). Με-
τά τό Δο ξα στι κόν· «Τά δε λέ γει Ἰ ω σήφ...», ἡ Προ φη τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό 
Εὐ αγ γέ λι ον. «Τά δι α βή μα τά μου κα τεύ θυ νον...». Τρι σά γι ον. Κο ντά κι ον· 
«Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον...». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον...» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ...». 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (τρίς). Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν..., Ἐν ὀ νό μα τι 
Κυ ρί ου εὐ λό γη σον Πά τερ». «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς...», καί ἡ Εὐ χή· 
«Χρι στέ τό φῶς τό ἀ λη θι νόν...», καί ἄρ χε ται ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ Γ΄ Ὥ ρα.

Ὥ ρα Γ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ-
μοί τῆς Γ΄ Ὥ ρας. Δό ξα· «Ἀ πε γρά φε τό πο τε...». Καί νῦν· «Θε ο τό κε, σύ εἶ ἡ 
ἄ μπε λος...», καί ἄρ χονται οἱ Χοροί ψάλ λειν τά Ἰ δι ό με λα (ἄρχεται ὁ Ἀ ρι-
στε ρός Χο ρός)· «Οὗ τος ὁ Θε ός ἡ μῶν...», «Πρό τῆς γεν νή σε ως τῆς σῆς...». 
Ψαλ λο μέ νων τῶν Ἰ δι ο μέ λων τῆς Γ΄ Ὥ ρας, ὁ δι ά κο νος (ἤ ἀ πόντος τού του, 
ὁ Ἱ ε ρεύς) ἐ ξερ χό με νος τῆς Βο ρεί ου Πύ λης τοῦ ἱ ε ροῦ Βή μα τος θυ μι ᾷ δι ά 
κα τσί ου τόν λα όν. Τοῦ το ἐ πα να λαμ βά νε ται καί εἰς τάς λοι πάς δύ ο Ὥ ρας, 
τήν ΣΤ΄ καί Θ΄. Με τά τό Δό ξα, Καί νῦν· «Ἰ ω σήφ εἰ πέ ἡ μῖν...», ἡ Προ φη-
τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κτλ., ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Ὁ Προ ε στώς· 
τήν Εὐ χήν· «Δέ σπο τα Θε έ...», καί εὐ θύς ἄρ χε ται ἡ ΣΤ΄ Ὥ ρα.

Ὥ ρα ΣΤ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ-
μοί τῆς ΣΤ΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἀ πε γρά φε τό πο τε...». Καί νῦν· «Ὅ τι οὐκ 
ἔ χο μεν παρ ρη σί αν...», καί οἱ Χοροί ψάλλουσι τά Ἰ δι ό με λα (ἄρχεται ὁ Δε-
ξι ός Χο ρός)· «Δεῦ τε πι στοί ἐ παρ θῶ μεν...», «Ἄ κου ε οὐ ρα νέ...», Δό ξα, Καί 
νῦν· «Δεῦ τε χρι στο φό ροι λα οί...», ἡ Προ φη τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ-
λι ον κτλ, ὡς ἐν τῇ Α΄ Ὥ ρᾳ. Ὁ Προ ε στώς· τήν Εὐ χήν· «Θε έ καί Κύ ρι ε τῶν 
Δυ νά με ων...», καί ἄρ χε ται ἡ Θ΄ Ὥ ρα.
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Ὥ ρα Θ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ-
μοί τῆς Θ΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἀ πε γρά φε τό πο τε...». Καί νῦν· «Ὁ δι ’ 
ἡ μᾶς γεν νη θείς...», ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός ἄρ χε ται ψάλ λειν τό Ἰ δι ό με λον· 
«Ἐ ξε πλήτ τε το ὁ Ἡ ρώ δης...». Ὁ Δε ξι ός Χο ρός τό β΄ Ἰ δι ό με λον· «Ὅ τε Ἰ ω-
σήφ, Παρ θέ νε...», τό τέ λος τοῦ ὁ ποί ου· «σύν Πα τρί καί Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι», 
ψάλ λει ὁ ἀ ρι στε ρός Χο ρός. Εἶ τα ὁ Δε ξι ός Χο ρός· Δό ξα, ὁ Ἀριστερός·  Καί 
νῦν. Ἐν συ νε χεί ᾳ ὁ Κα νο νάρ χης, στάς εἰς τό μέ σον τοῦ να οῦ καί βλέ πων 
πρός ἀ να το λάς, ἀ να γι νώ σκει εὐ λα βῶς καί κα τά τό ὕ φος τοῦ Ἀ πο στό λου 
τό Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον γεν νᾶ ται ἐκ Παρ θέ νου...» (τρίς), καί συ νε χί ζει 
«Ῥά κει κα θά περ βρο τός...» μέ χρι τοῦ· «Προ σκυ νοῦ μέν σου τήν Γέν ναν, 
Χρι στέ», ὅ περ ἐ πα να λαμ βά νει τρίς, τό δέ· «Δεῖ ξον ἡ μῖν...» (ἅ παξ). Εἶ τα 
οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τοῦ το ἐ ναλ λάξ κα τά Στί χον. Με θ’ ὅ ἡ Προ φη τεί α, ὁ 
Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κτλ, ὡς ἐν τῇ Α΄ Ὥ ρᾳ. Ὁ Προ ε στώς· τήν Εὐ-
χήν «Δέ σπο τα Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ὁ μα κρο θυ μή σας...», καί τήν συ νή θη 
Ἀ πό λυ σιν.
 Ἐν συνεχείᾳ τελοῦνται ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων 
καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ὁ Μέ γας Ἑ σπε ρι νός καί ἡ Θ. Λει τουρ γί α τοῦ Μ. Βα σι λεί ου. 

«Εὐ λο γη μέ νη ἡ Βα σι λεί α...»
Ὁ Προ οι μι α κός – Τά Εἰ ρη νι κά.

Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα· «Δεῦ τε ἀ γαλ λι α σώ-
με θα...» κτλ, εἰς 6.

Δό ξα, Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Αὐ γού στου μο ναρ χή-
σα ντος...».

Εἴ σο δος με τ’ Εὐ αγ γε λί ου: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί εὐ θύς·
 1) τό Α΄ Ἀ νά γνω σμα· «Ἐν ἀρ χῇ ἐ ποί η σεν ὁ Θε ός...», ἐν τέ λει τοῦ 
ὁ ποί ου ὁ Δε ξι ός Χο ρός ψάλ λει τό Τρο πά ρι ον· «Λα θών ἐ τέ χθης...». Ὁ Ἀ να-
γνώ στης τούς στί χους, εἰς ἕ κα στον τῶν ὁ ποί ων οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τό 
τέ λος τοῦ Τρο πα ρί ου· «Καί μά γους Σοι προ σή νε γκεν...». Πλη ρω θέντων 
δέ τῶν στί χων ὁ Δε ξι ός Χο ρός· Δό ξα, Καί νῦν, καί ψάλ λει ὁ λό κλη ρον τὸ 
Τρο πά ρι ον. 
 Εἶ τα· 2) τό Ζ΄ Ἀ νά γνω σμα· «Παι δί ον ἐ γεν νή θη ἡ μῖν...», καί ὁ Ἀ ρι-
στε ρός Χο ρός ψάλ λει τό Τρο πά ρι ον· «Ἀ νέ τει λας, Χρι στέ, ἐκ Παρ θέ νου...». 
Ὁ Ἀ να γνώ στης· τούς στί χους, εἰς ἕ κα στον τῶν ὁ ποί ων οἱ Χο ροί ἐ ναλ λάξ 
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ψάλ λου σι τό τέ λος· «Μά γους ὁ δη γή σας...». Πλη ρω θέ ντων δέ τῶν στί χων 
ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός· Δό ξα, Καί νῦν, καί ψάλ λει ὁ λό κλη ρον τὸ Τρο πά ρι ον. 
 Εἶ τα 3) τό Η΄ Ἀ νά γνω σμα· «Προ σέ θε το Κύ ρι ος...», καί εὐ θύς· «Τοῦ 
Κυ ρί ου δε η θῶ μεν... – Ὅ τι ἅ γι ος εἶ ὁ Θε ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: «Πο λυ με ρῶς καί πο λυ τρό πως...» (Ἑ βρ. α΄ 1-12).
Εὐ αγ γέ λι ον: «Ἐν ταῖς ἡ μέ ραις ἐ κεί ναις, ἐ ξῆλ θε δό γμα...» 

(Λουκ. β΄, 1 – 20), ζή τει τοῦ το ἐν τῇ Τρί τῃ 
Ὥ ρᾳ.

Ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ Θ. Λει τουρ γί α τοῦ Μ. Βα σι λεί ου.

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἐ πί σοί χαί ρει...».
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 ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς, καί ἐν φά τνῃ ἀ να-

κλι θείς δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ 
ἀ λη θι νός...».

25. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑ ΤΑ ΣΑΡ ΚΑ ΓΕΝ ΝΗ ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Ε΄ § 40 καί Περίπτ. Α΄ § 7, 8).

Τῇ Τρίτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς ἑορτῆς καί τά Ἀπόστιχα ὡς μή 
ψαλέντα κατά τόν Ἑσπερινόν. Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ γέν νη σίς Σου, 
Χρι στέ...» καί ἡ Ἀ πό λυ σις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἡ Γέν-

νη σίς σου, Χρι στέ...» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε ἴ δω μεν πι στοί...», καί «Τί 

θαυμάζεις Μαριάμ...» καί τό με τά τόν Πο λυ-
έ λε ον· «Ὁ ἀ χώ ρη τος παντί...» (δίς ἕ κα στον).
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Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Ἐκ γα στρός πρὸ Ἑ ω σφό ρου ἐ γέν νη σά σε· 

ὤ μο σε Κύ ρι ος, καί οὐ με τα με λη θή σε ται».
Στί χος: «Εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος τῷ Κυ ρί ῳ μου· Κά θου ἐκ δε-

ξι ῶν μου, ἕ ως ἄν θῶ τούς ἐ χθρούς σου, ὑ πο-
πό δι ον τῶν πο δῶν σου».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ ἡ γέν νη σις 
οὕ τως ἦν...» (Ματ θ. α΄ 18 – 25).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα)· Δό ξα· «Τά σύ μπα ντα σή με ρον...» Καί 
νῦν· τό αὐ τό. «Ἐλέησόν με ὁ Θεός...» καί τό 
Ἰ δι ό με λον· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θεῷ...». 

Κα νό νες: Οἱ δύ ο τῆς ἑ ορ τῆς· «Ῥεύ σα ντα ἐκ πα ρα βά-
σε ως...» καί «Ἤ νε γκε γα στήρ...», με τά τῶν 
Εἱρ μῶν αὐ τῶν, εἰς 8, ἄ νευ Στί χων. Εἰς τά δύ ο 
τε λευ ταῖ α· Δό ξα, Καί νῦν. 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή· «Τήν ἀ παρ χήν τῶν ἐ θνῶν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς καί τό Συ-

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: Δι πλαῖ· «Χρι στός γεν νᾶ ται...» καί «Ἔ σω σε 

λα όν...».
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:

1. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω 
στρα τευ μά των.
   «Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
2. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐκ τῆς Παρ θέ νου, Θε όν σαρ κί τε χθέντα.
   «Ἐ ξαί σι ον δρό μον...».
3. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐν τῷ σπη λαί ῳ, τε χθέντα Βα σι λέ α.
  «Νε η γε νές, μά γων λε γό ντων, παι δί ον...».
4. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ὑ πό τῶν Μά γων, Θε όν προ σκυ νη θέ ντα.
  «Ἠ κρί βω σε χρό νον Ἡρώ δης ἀ στέ ρος...».
5. – Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δε σπό την, ἔν δον ἐν τῷ σπη λαί ῳ.
   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
6. – Σή με ρον ὁ Δε σπό της, τί κτε ται ὡς βρέ φος, ὑ πό Μη τρός παρ θέ νου.
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   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
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.
   «Τύ πους ἀ φεγ γεῖς...».
8. – Καί νῦν· Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην, ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα-
τά ρας.
   «Πό θου τε τευ χώς...».
Κα τα βα σί α α΄: Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, καί ἐνδοξοτέραν 
τῶν ἄ νω στρα τευ μά των.
   «Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Κα τα βα σί α β΄: Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δεσπό την, ἔν δον ἐν τῷ 
σπη λαί ῳ.
   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἐ πε σκέ ψα το ἡ μᾶς...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 στι χη ρά Ἰ δι ό με λα· «Εὐ φραί νε σθε δί και-

οι...».
Δό ξα: «Ὅ τε και ρός τῆς ἐ πί γῆς...».
Καί νῦν: «Σή με ρον ὁ Χρι στός...» μέ χρι τοῦ «ἡ μεῖς δέ 

ἀ κα τα παύ στως βο ῶ μεν», ὁ πό τε ὁ α΄ Χο ρός 
ἄρ χε ται τῆς Δο ξο λο γί ας.

Δο ξο λο γί α: (Με γά λη). Ἀ πό τοῦ· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θε ῷ 
καί ἐ πί γῆς εἰ ρή νη, ἐν ἀν θρώ ποις εὐ δο κί α». 
Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ γέν νη σίς σου, Χρι στέ ὁ Θε-
ός...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ 
μου, διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου.
• Ἐν βουλῇ εὐθέων καί συναγωγῇ,
μεγάλα τά ἔργα Κυρίου.     

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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• Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τά θελήματα αὐτοῦ.  
• Ἐξομολόγησις καί μεγαλοπρέπεια τό
ἔργον αὐτοῦ, καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
•Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον·
ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.
•Δυνατόν ἐν τῇ γῇ ἔσται τό σπέρμα αὐτοῦ.                
• Δόξα καί πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,                
καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα       
τοῦ αἰῶνος.      
• Ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσι.
 

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου
ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.             «Ἡ γέννησίς σου
• Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι              Χριστέ ὁ Θεός
Κύριος ἐκ Σιών.                ἡμῶν...».
• Μετά σοῦ ἡ ἀρχή ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνά-
μεώς σου, ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου.

Εἰ σο δι κόν: «Ἐκ γα στρός πρό Ἑ ω σφό ρου ἐ γέν νη σά σε· 
ὤ μο σε Κύ ρι ος, καί οὐ με τα με λη θή σε ται. Σύ 
Ἱ ε ρεύς εἰς τόν αἰ ῶ να, κα τά τήν τά ξιν Μελ χι-
σε δέκ. Σῶ σον ἡ μᾶς Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐκ Παρ θέ νου 
τε χθείς, ψάλ λο ντάς σοι Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀ πο λυ τί κι ον:  «Ἡ γέν νη σίς σου...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον, τόν Ὑ πε ρού σι ον τί-

κτει...».
Ἀ ντί τοῦ Τρι σα γί ου: «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου 
τεχθείς, ψάλλοντάς 
Σοι· Ἀλληλούϊα»

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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Ἀ πό στο λος: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὅ τε ἦλ θε τό πλή ρω μα τοῦ χρό-
νου...» (Γαλ. δ΄ 4 – 7). 

Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἑορτῆς· «Τοῦ Ἰ η σοῦ γεν νη θέ ντος ἐν Βη-
θλε έμ...» (Ματ θ. β΄, 1 – 12).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Με γά λυ νον ψυ χή μου... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Κοι νω νι κόν: «Λύ τρω σιν ἀ πέ στει λε Κύ ρι ος τῷ λα ῷ αὐ-

τοῦ...».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Ἡ γέν νη σίς σου Χρι στέ...». 

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς, καί ἐν φά τνῃ ἀ να-

κλι θείς δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ 
ἀ λη θι νός...».

Ἀπό σήμερον μέχρι καί τῆς 4ης Ἰανουαρίου γίνεται κατάλυσις εἰς 
πάντα. Τῇ παραμονῇ τῶν Φώτων τηρεῖται πλήρης νηστεία (ἀποχή 
οἴνου καί ἐλαίου), ἐκτός ἐάν συμπέσῃ ἐν Σαββάτῳ ἤ Κυριακῇ, ὁπότε 
γίνεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύ να ξις τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Εὐθυμίου 
ἐπισκόπου Σάρδεων.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Ε΄ § 40 καί Περίπτ. Α΄ § 9, 10).

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

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 ὑπερούσιον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε 

ἀ γαλ λι α σώ με θα...» κτλ., εἰς 6. 
Δό ξα, Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις
 Θε ῷ...».
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Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Μέ γα Προ κεί με νον· 
«Τίς Θε ός μέ γας...» με τά τῶν στί χων αὐ τοῦ 
ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. 

Ἀ πό στι χα: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Πα ρά δο-
ξον Μυ στή ρι ον...».

Δό ξα, Καί νῦν: «Ἐν Βη θλε έμ συ νέ δρα μον Ποι μέ νες...»
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον:  «Ἡ Γέν νη σίς σου...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Τῇ Τετάρτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ Γέν νη σίς 
σου Χρι στέ...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» «Ἡ Γέν νη σίς σου 

Χρι στέ...» (τρίς). 
Κα θί σμα τα: Τῆς Ἑ ορ τῆς: «Δεῦ τε ἴ δω μεν πι στοί...» (δίς) 

καί «Τί θαυ μά ζεις Μα ρι άμ...» (δίς).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). 
Κα νό νες: Οἱ τῆς Ἑ ορ τῆς, ἄνευ στίχων. 
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑπακοή τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τήν ἀπαρχήν τῶν 

Ἐθνῶν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς 26ης Δεκεμβρίου. Τό 

Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: Αἱ Ἰ αμ βι καί· «Ἔ σω σε λα όν...».
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 χθές. Κα τα βα σί α· «Σή με-
ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δε σπό την, ἔν δον ἐν 
τῷ σπη λαί ῳ, Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἐ πε σκέ ψα το ἡ μᾶς...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εὐ φραί νε σθε δί-

και οι...».
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Δό ξα: «Σή με ρον ἡ ἀ ό ρα τος φύ σις...».
Καί νῦν: «Σή με ρον ὁ Χρι στός...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ γέν νη σίς σου, Χρι-

στέ ὁ Θε ός...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑ ορ τῆς.
Εἰ σο δι κόν: Τῆς Ἑ ορ τῆς.
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 ρού σι ον...».
Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν...».
Ἀ πό στο λος: Τῆς Θεοτόκου· «Ὁ ἁ γι ά ζων καί οἱ ἁ γι α ζό με-

νοι...» (Ἑ βρ. β΄ 11 – 18). 
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἡ μέ ρας· «Ἀ να χω ρη σά ντων τῶν Μά γων...» 

(Ματ θ. β΄ 13 – 23).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν λυ τρω σα μέ νην... 

Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
Κοι νω νι κόν: «Λύ τρω σιν ἀ πέ στει λε...».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Ἡ Γέν νη σίς σου...».

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

27. ΠΕΜΠΤΗ. Στε φά νου τοῦ Πρω το μάρ τυ ρος καί Ἀρ χι δι α κό νου. Θε ο δώ-
ρου τοῦ Γρα πτοῦ. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Α΄ § 14 Σημ.).

Ἡ ἀ κο λου θί α με τά τῶν Με θε όρ των ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν 
τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι: Αἱ Ἰ αμ βι καί· «Ἔ σω σε λα όν...». Ἡ Τι μι ω τέ ρα. 
Ἀ ντί φω να τῆς Ἑ ορ τῆς. Εἰ σο δι κόν· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐκ Παρ-
θέ νου τε χθείς...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...». 
Τρι σά γι ον. Ἀ πό στο λος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Πρω το μάρ τυ ρος. (Πράξ. στ΄ 
8 – ζ΄ 5, 47 – 60) καί (Ματ θ. κα΄ 34 – 42). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως», «Ἄ ξι-
όν ἐ στιν...», Κοι νω νι κόν· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...». «Εἴδομεν τό φῶς...». 
Ἀπόλυσις ἡ τῆς Ἑορτῆς.
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28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τῶν ἁ γί ων Δι σμυ ρί ων μαρ τύ ρων τῶν ἐν Νι κο μη δεί ᾳ 
κα έντων. Γλυ κε ρί ου μάρ τυ ρος. 

29. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν ὑ πό τοῦ Ἡ ρώ δου ἀ ναι ρε θέ ντων 14. 000 νη πί ων, 
Μαρκέλλου Ὁσίου καί Θαδδαίου ὁμολογητοῦ. 

Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετά 
τήν Χριστοῦ Γέννησιν. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι...».

30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Τῶν ἁ γί ων καί 
δι καί ων Ἰ ω σήφ τοῦ Μνή στο ρος, Δαυ ΐδ τοῦ βα σι λέ ως καί Ἰ α κώ βου τοῦ 
Ἀ δελ φο θέ ου.  Ἀ νυ σί ας Ὁσι ο μάρ τυ ρος. Ἦ χος πλ. β΄.  Ἑ ω θι νόν Θ΄.

(Τ.Μ.Ε. 25ης Δεκεμβρίου Περίπτ. Ε΄ § 41, 42, 43).

(Τήν ἀκολουθίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν 
[Θεοπατόρων] ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετά τήν 26ην Δεκεμβρίου)

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

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 ρού σι ον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

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

Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε ἀγαλλιασώ-
μεθα...» 3 καί τῶν Θεοπατόρων· «Τόν θε ο πά-
το ρα πά ντες....» 3.

Δό ξα: Τῶν Θεοπατόρων· «Μνή μην ἐ πι τε λοῦ μεν...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου· «Τίς μή 

μακαρίσει σε...».
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...».
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Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶς Θεοπατόρων· «Ἱερέων μνήμη...».
Καί νῦν: «Χο ρεύ ου σιν Ἄγ γε λοι πά ντες...».
 «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· τῶν Θεοπατόρων «Εὐ αγ γε λί ζου Ἰ ω-
σήφ...», Καί νῦν· τῆς Ἑ ορ τῆς «Ἡ Γέν νη σίς σου 
Χρι στέ...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς καί ἐν φά τνῃ ἀ να-
κλι θείς διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί ἀ να στάς 
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. β΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ Γέν νη σίς σου 
Χρι στέ...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
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 καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά τῆς 

Ἑορτῆς. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. β΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Θ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μνή στο ρος· «Χρι-

στοῦ θε ρά πον μα κά ρι ε...» με τά στί χου· «Ἅ γι ε 
τοῦ Θε οῦ...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά ἀ να στά σι μα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τό Κά-
θι σμα τῶν Θεοπατόρων· «Πα τρός ὡς ἀ λη-
θῶς...», Δό ξα, Καί νῦν· «Χορός τῶν Προφη-
τῶν...» (Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν). 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Θε ο πα τό ρων· «Εὐ-
φρο σύ νης σή με ρον...» καί «Ἀ πορ ρή τῳ βου λῇ...», 
τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα 
τῆς Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ Γέν νη σιν.
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Κα τα βα σί αι: «Ἔ σω σε λα όν...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει 

τόν Δε σπό την, ἔν δον ἐν τῷ σπη λαί ῳ, Στέρ γειν 
μέν ἡ μᾶς...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον «Συγκεκλεισμένων Δέ-
σποτα...», τῶν Θε ο πα τό ρων· «Σύν Ἰ α κώ βῳ 
μέλ ψω μεν...» καί τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἐ πε σκέ ψα το 
ἡ μᾶς...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 4 καί 
τά 4 Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Εὐφραίνεσθε 
Δίκαιοι...».

Δό ξα: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ 
Γέν νη σιν· «Αἷ μα καί πῦρ...».

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.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Ἀγγελικαί Δυνάμεις...», «Ἡ Γέν νη σίς σου 

Χρι στέ...», «Εὐ αγ γε λί ζου Ἰ ω σήφ...», τοῦ Ἀπ. 
Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ Γέν νη σιν· 

«Γνωρίζω ὑμῖν τό Εὐαγγέλιον...» (Γαλ. α΄ 11 
– 19) (ζήτει τῇ Κυριακῇ Κ΄ Ἐπιστολῶν).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ Γέν νη σιν· «Ἀ να-
χω ρη σά ντων τῶν Μά γων...» (Ματ θ. β΄ 13-23).

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 ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς καί ἐν φά τνῃ ἀ να-

κλι θείς διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί ἀ να στάς 
ἐκ νεκρῶν...». 
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(Εἴθισται εἰς μερικούς ναούς κατά τήν σήμερον Κυριακήν νά 
τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου).

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΒ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια ΙΣΤ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

31. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῶν Χρι στου γέν νων. Με λά νης 
ὁ σί ας τῆς Ῥω μαί ας. Ζω τι κοῦ ὁ σί ου, τοῦ Πρε σβυ τέ ρου. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἐν τῇ κυ ρί ᾳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς, ἐ ξαι-
ρου μέ νων: ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ· τῶν Ἀ να γνω σμά των καί τῆς Λι τῆς, ἐν τῷ Με-
σο νυ κτι κῷ τῆς Λι τῆς καί ἐν τῷ Ὄρ θρῳ τοῦ Πο λυ ε λέ ου καί τοῦ με τ’ αὐ τόν 
κα θί σμα τος κα θώς καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου καί τοῦ Συ να ξα ρί ου, ἀντί τοῦ 
ὁ ποί ου λέ γε ται τό Συ να ξά ρι ον τῆς 31ης Δε κεμ βρί ου. Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ· 
ψάλ λε ται ὁ Τρι σά γι ος ὕ μνος καί λέ γο νται Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς 
ἡ μέ ρας (Δευτέρα ΛΒ΄ Ἐπιστολῶν καί Δευτέρα ΙΣΤ΄ Ἑβδ. Λουκᾶ).
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Ἰνδικτιῶνος 10

Ἡλίου κύκλοι 21

Σελήνης κύκλοι 1

Σελήνης θεμέλιον 14

Παραμονή Χριστουγέννων ἡμέρα 
Κυριακή

Κρεοφαγίας ἡμέραι 57

Τό Τριώδιον ἄρχεται 5 Φεβρουαρίου

Ἑωθινόν ια’, ἦχος πλ. δ’

Ὁ Εὐαγγελισμός, Σάββατον 
Δ’ Νηστειῶν

Νομικόν Φάσκα, Μεγ. Σάββατον

Λατίνων Πάσχα, 16 Ἀπριλίου

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 16 Ἀπριλίου

Ἡ Ἀνάληψις, 25 Μαΐου

Ἡ Πεντηκοστή, 4 Ἰουνίου

Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 
11 Ἰουνίου

Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
ἡμέραι 17

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ Πέμπτη

Ἰνδικτιῶνος 12

Ἡλίου κύκλοι 23

Σελήνης κύκλοι 3

Σελήνης θεμέλιον 6

Παραμονή Χριστουγέννων ἡμέρα 
Τρίτη

Κρεοφαγίας ἡμέραι 69

Τό Τριώδιον ἄρχεται 17 Φεβρουαρίου

Ἑωθινόν ε’, ἦχος βαρύς

Ὁ Εὐαγγελισμός, Δευτέρα 
Γ´ Νηστειῶν

Νομικόν Φάσκα,  Μεγάλη Τρίτη

Λατίνων Πάσχα, 21 Ἀπριλίου

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 28 Ἀπριλίου

Ἡ Ἀνάληψις, 6 Ἰουνίου.

Ἡ Πεντηκοστή, 16 Ἰουνίου

Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 
23 Ἰουνίου

Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
ἡμέραι 5

Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ Σάββατον
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