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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.


