ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31

1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗ
ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ
Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.
Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Ἰαν. Περίπτ. Α΄ § 1, 2, 3)
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις (μικρά):

«Ἡ γέννησίς σου Χριστέ…».
«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον…».
«Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς…».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια:

Δόξα:
Καί νῦν:
Εἴσοδος:

Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Τά 2 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 3 «Συγκαταβαί
νων ὁ Σωτήρ…» (δίς) καί «Οὐκ ἐπῃσχύνθη…»
(ἅπαξ) καί τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἁγίου.
Τοῦ Ἁγίου· «Σοφίας ἐραστής…».
Τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…».
«Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας
καί τά Ἀναγνώσματα.
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Ἀπόστιχα:
Τά 3 ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου.
Δόξα:
Τοῦ Ἁγίου· «Ὁ τήν χάριν τῶν θαυμάτων…».
Καί νῦν:
Τῆς ἑορτῆς· «Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος…».
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τοῦ Ἁγίου· «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν…», Δόξα, Καί
νῦν· τῆς ἑορτῆς: «Μορφήν ἀναλλοιώτως…».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκί περιτμηθῆναι
καταδεξάμενος διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν, Χρι
στός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν... ».
Τῇ Τρίτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή, Τρισάγιον, «Μορφήν ἀναλλοιώτως…»
καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
ΟΡΘΡΟΣ
Ἀπολυτίκια:

Καθίσματα:
Ἀναβαθμοί:
Προκείμενον:
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου:

Ὁ Ν΄ Ψαλμός:

Κανόνες:

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Ἑξάψαλμος.
Εἰς τό· «Θε
ός Κύ
ρι
ος...»· «Εἰς πᾶ
σαν τήν
γῆν...», Δό
ξα· τό αὐ
τό. Καί νῦν· «Μορ
φήν
ἀναλλοιώτως...».
Ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ κατά σειράν.
Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου·
«Ἐκ νεότητός μου…».
«Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν…».
Τοῦ Ἁγίου: «Ἀμήν, Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὁ μή εἰ
σερχόμενος» (ζήτει τοῦτο τῇ 13ῃ Νοεμβρίου
εἰς τόν Ὄρθρον).
(Χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου…» Καί
νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐλέησόν με ὁ
Θεός ... Ἐξεχύθη ἡ χάρις…».
Τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε λαοί» μετά τῶν εἱρμῶν
καί στί
χου· «Δό
ξα σοι ὁ Θε
ός ἡ
μῶν…» καί
τοῦ Ἁ
γί
ου· «Σοῦ τήν φω
νήν» με
τά στί
χου·
«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ...».
Τά Καθίσματα· «Ἐξανοίξας τό στόμα…», Δό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Καταβασίαι:
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ξα· «Πᾶ
σαν ἤρ
δευ
σας…», Καί νῦν· «Ὁ τῶν
ὅλων Κύριος…».
Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἁγίου καί τό Συνα
ξάριον τῆς ἡμέρας.
(Διπλαῖ)· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα…» καί
«Στείβει θαλάσσης…».

Σημείωσις :

Αἱ διπλαῖ Καταβασίαι ψάλλονται κατά τόν ἀκόλουθον τρόπον:
ᾨδή α΄ πεζή
δεξιός χορός
ἰαμβική
ἀριστερός χορός
"
γ΄
"
δεξιός
"
ἀριστερός, τέλος δεξιός
"
δ΄
"
ἀριστερός
"
δεξιός, τέλος ἀριστερός
"
ε΄
"
δεξιός
"
ἀριστερός, τέλος δεξιός
"
στ΄ "
ἀριστερός
"
δεξιός, τέλος ἀριστερός
"
ζ΄
"
δεξιός
"
ἀριστερός, τέλος δεξιός
"
η΄
"
ἀριστερός
"
δεξιός καί
"
θ΄
"
δεξιός
"
ἀριστερός

Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας:

Ἡ Θ΄ ᾨδή ἀμφοτέρων τῶν Κανόνων, μετά
τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς:

Α΄ τῆς Ἑορτῆς
1. Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
		
«Ἡ τόν πρό ἡλίου φωστῆρα…».
2. Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν κατά τόν Νόμον, σαρκί περιτμηθέντα.
		
«Ἡ τόν πρό ἡλίου φωστῆρα…».
3. Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐν τῇ ὀγδόῃ περιτομήν λαβόντα.
		
«Ὑπερβάς τούς ὅρους Χριστός…».
4. Σήμερον ὁ Δεσπότης, σαρκί περιετμήθη καί Ἰησοῦς ἐκλήθη.
		
«Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τά ἔνδοξα…».
Β΄ τοῦ Ἁγίου
5. Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐν Ἱεράρχαις Βασίλειον τόν Μέγαν.
		
«Τοῦ ἀρχιποίμενος ὡς πρόβατον…».
6. Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐκ Καισαρείας Βασίλειον τόν Μέγαν.
		
«Τό τῆς Ἐκκλησίας πανίερον…».
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7. Δόξα. Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου θεότη
τος τό κράτος
		
«Τῆς τῶν Ἀποστόλων καθέδρας…».
8. Καί νῦν. Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.
		
«Ὁ τά ὑπερῷα ἐν ὕδασι…».
- Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
		
«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα…» (Καταβασία).
- Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.
		
«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν…» (Καταβασία).
Ἐξαποστειλάρια:
Αἶνοι:
Δόξα:
Καί νῦν:
Δοξολογία:

Τοῦ Ἁγίου· «Φιλοσοφίας ἔρωτι…» καί τῆς
ἑορτῆς· «Τήν σάρκα περιτέμνεται…».
Τά 4 στιχηρά προσόμοια τῆς ἑορτῆς καί τοῦ
Ἁγίου.
Τοῦ Ἁγίου· «Ἐξεχύθη ἡ χάρις…».
Τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…».
Μεγάλη καί Ἀπολυτίκιον: «Μορφήν ἀναλλοι
ώτως…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
Ἀντίφωνα:

·
·
·
·
·

Τῆς ἑορτῆς ὡς ἑξῆς:

Ἀντίφωνον Α΄
Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.		
Ψάλατε δή τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.		
Διηγήσασθε πάντα τά θαυμάσια αὐτοῦ.
Εἴπατε τῷ Θεῷ ὡς φοβερά τά ἔργα σου.
Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄
Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καί
ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ.
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ, ψάλατε τῷ
ὀνόματι αὐτοῦ.			

·
·

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ,
ὁ σαρκί περιτμηθείς,
ψάλλοντάς Σοι·
Ἀλληλούϊα».
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· Ἐκ Σιών ἡ εὐπρέπεια τῆς
ὡραιότητος αὐτοῦ.				
· Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί
ἐν τῇ γῇ, πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησε.
Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής…»
Ἀντίφωνον Γ΄

· Τά ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τόν
αἰῶνα ᾄσομαι.
· Ἀπαγγελῶ τήν ἀλήθειάν σου
ἐν τῷ στόματί μου.
· Ἠγάπησας δικαιοσύνην καί

«Μορφήν
ἀναλλοιώτως
ἀνθρωπίνην...».

ἐμίσησας ἀνομίαν.		

«Δεῦτε προσκυνήσωμεν … ὁ σαρκί περιτμη
θείς…».
«Μορφήν ἀναλλοιώτως…», «Εἰς πᾶσαν τήν
γῆν…» καί τό τοῦ Ναοῦ.
«Ὁ τῶν ὅλων Κύριος…» (Ζήτει εἰς τά καθί
σματα μετά τήν γ΄ ᾠδήν τῶν Κανόνων).

Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:
Κοντάκιον:
Τρισάγιον.		
Ἀπόστολος:
Εὐαγγέλιον:
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
Εἰς τά Δίπτυχα:

Τῆς ἡ
μέ
ρας· «Βλέ
πε
τε μή τις ὑ
μᾶς ἔ
σται ὁ
συλαγωγῶν...» (Κολ. β΄ 8 - 12).
Τῆς ἡμέρας· «Ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες…»
(Λουκ. β΄ 20 – 21, 40 – 52).
«Ἐπί σοί χαίρει…».
(Με
τά τό· «…Καί πά
ντων καί πα
σῶν»), Tό
Μεγαλυνάριον:

Ἦχος β΄
Τόν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τόν φω
στῆρα τόν φαεινόν, τόν ἐκ Καισαρείας καί Καππαδόκων χώρας, Βασίλει
ον τόν Μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.
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Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε…».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Μορφήν ἀναλλοιώτως…».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή:
«Ὁ θυσίαν αἰνέσεως…».
Ἀπόλυσις: 		
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Τυπική Διάταξις Δοξολογίας ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ

Διάκονος:
Ἀρχιερεύς:
Α΄ Χορός:
Β΄ Χορός:
Α΄ Χορός:

«Εὐλόγησον Δέσποτα».
«Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε…».
«Μορφήν ἀναλλοιώτως…».
«Εἰς πᾶσαν τήν γῆν…».
Τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου:

Ἦχος β΄
«Ὁ πάσης Δημιουργός τῆς Κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστό
τητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τούς Βασιλεῖς, καί τήν Πόλιν σου,
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου· καί σῶσον ἡμᾶς».
Ὁ Β΄ Χορός:

Τό Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου:

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς.
«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε
ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ
οἰκτίρμον, πάντας τούς λατρεύοντάς σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ καί ἐκβοῶντας
φόβῳ, Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον».
Οἱ Χοροί:			
Ὁ Διάκονος:
Ὁ Α΄ Χορός:			
Ὁ Διάκ
 ονος:
Ὁ Β΄ Χορός:			
Ὁ Διάκονος:

Τήν Δοξολογίαν.
«Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός
σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον».
«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθο
δόξων χριστιανῶν».
«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός καί Ἀρχιε
πισκόπου ἡμῶν ... καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ
ἡμῶν ἀδελφότητος.
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Ὁ Α΄ Χορός:			
Ὁ Διάκ
 ονος:
Ὁ
Ὁ

Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ
Ὁ

«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ κατά ξηράν, θάλασ
σαν καί ἀέρα φιλοχ ρίστου ἡμῶν στρατοῦ καί
σύμπαντος τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους.
Β΄ Χορός: 		«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Διάκονος:
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφο
ρίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνι
κῶν καί ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τόν νέον ἐνι
αυτόν τῆς χρηστότητος Κυρίου».
Α΄ Χορός:			
«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Διάκονος:
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν
ἁγίαν ἐκκλησίαν, τήν πόλιν καί νῆσον ταύ
την...».
Β΄ Χορός:			
«Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Διάκονος:
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον
τόν Θεόν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρ
τωλῶν καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς».
Ἀρχιερεύς:
«Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν...».
Διάκονος: 		«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Α΄ Χορός:			
«Κύριε ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ἀρχιερεύς:			Τήν εὐ
χήν:

Κ

ύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέ
μενος, ὁ ἄναρχος καί ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα παντός χρόνου
νοούμενός τε καί ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτός μεταβολῆς τε τῶν ὄντων
καί ἀλ
λοι
ώ
σε
ως, ὁ τόν πά
ντα χρό
νον τόν τε γε
γο
νό
τα τόν τε ὄ
ντα
καί τόν ἐσόμενον πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ καταξιώ
σας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτόν εἰσελθεῖν· αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τήν
εἴσοδον ταύτην τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄμβρους εἰρηνικούς
πρός καρποφορίαν τῇ γῇ δώρησαι· τούς ἀέρας ὑγιεινούς καί εὐκρά
τους ἀνθρώποις τε καί κτήνεσι κατασκεύασον· δός ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καί
ὁμονοίᾳ βεβαίᾳ τόν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης
τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους, τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν σου εὐσχημόνως ὡς
ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας. Τήν ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν καλῶς δια
φύλαξον· τό εὐσεβές ἡμῶν Ἔθνος τῇ δυνάμει σου κραταίωσον· τούς
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Ἄρχοντας ἡμῶν καί τόν Στρατόν τῇ κραταιᾷ σου χειρί στερέωσον καί
κράτυνον. Τήν νεότητα παιδαγώγησον, τό γῆρας περικράτησον, τούς
ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ
σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ.
Ἱλέῳ ὄμματι ἐπίβλεψον καί ἐπί τήν κάκωσιν τῆς ἰδιαιτέρας
ἡμῶν πατρίδος Κύπρου. Σύντμησον τόν χρόνον τῆς δοκιμασίας ἡμῶν.
Ἀποδίωξον ἀπό τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡμῶν τόν ἀλλόθρησκον εἰσβο
λέα. Τούς αἰχμαλώτους ἐλευθέρωσον· τούς ἀγνοουμένους ἐπανάγαγε
καί σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Ἐλθέτω δή ἐφ’ ἡμᾶς ἡ βασιλεία
σου, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύ
νης, καί εἰρήνης, καί ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ
ὑμνεῖν σε καί δοξάζειν τόν ἐν Τριάδ
 ι ἄναρχον Θεόν καί αἰών
 ιον εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εἶτα ἡ Ἀπόλυσις:			

«Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ….».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ὡς ἀναγράφονται
ἐν τῷ παρόντι καθ’ ἑκάστην.
2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων. Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης, Θεα
γένους Ἱερομάρτυρος, Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὁσίου.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Μετά τό·
«Νῦν ἀπολύεις…» συνάπτονται οἱ διά τό Ἀπόδειπνον δύο Κανόνες μετά
τῶν Εἱρμῶν αὐτῶν. Τό αὐτό γίνεται μέχρι καί τῆς 5ης Ἰανουαρίου.
Ἀπολυτίκιον: Προεόρτιον· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών…».
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου (Ἑβρ. ε΄ 4 – 10).
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. γ΄ 1 – 15 (Ζήτει τῇ Πέμπτῃ τῆς Διακαινησίμου).
3. ΠΕΜΠΤΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων. Μαλαχίου Προφήτου, Γορδίου
μάρτυρος.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΚΗ΄ Ἐπιστολῶν.
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς ΙΣΤ΄ Ματθαίου.
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4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ο΄ (70) Ἀποστόλων, Χρυσάνθου
μάρτυρος.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 20)
Τῷ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης ὁ Ἑσπερινός καί τῷ πρωΐ τῆς σήμερον ὁ Ὄρθρος
τελοῦνται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Προεόρτιον Ἀπολυτίκιον: «Ἑτοιμάζου
Ζαβουλών...».
Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου ψάλλονται αἱ Μεγάλαι Ὧ
ραι
τῶν Θεοφανείων, ὡς ἑξῆς:
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 20)
Ὥρα Α΄. Ὁ Ἱερεύς· «Εὐλογητός ὁ Θεός… Δόξα Σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα
Σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε…» Ὁ Ἀναγνώστης· Τρισάγιον. «Ὅτι σοῦ ἐστιν».
«Κύριε ἐλέησον» ιβ΄, Δόξα, Καί νῦν, «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καί εὐ
θύς τούς ψαλμούς τῆς Α΄ Ὥρας. Εἶτα· «Δόξα, Καί νῦν…», «Ἀλληλούϊα»
γ΄, «Κύριε ἐλέησον» γ΄, Δόξα· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών…», Καί νῦν· «Τί
σε καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη…» καί οἱ χοροί ψάλλουσι τά ἰδιόμελα
(ἄρχεται ὁ Α΄ Χορός). Μετά τό Δοξαστικόν ἡ Προφητεία, ὁ Ἀπόστολος,
τό Εὐαγγέλιον, «Τά διαβήματά μου…» Τρισάγιον, Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς
ῥείθροις…» «Κύριε Ἐλέησον…» (μ΄), «Ὁ ἐν παντί καιρῷ…», «Ὁ Θεός
οἰκτειρήσαι ἡμᾶς…» καί ἡ Εὐχή· «Χριστέ τό φῶς τό ἀληθινόν…» Ἀκολο
ύθως ἐπισυνάπτεται ἡ
Ὥρα Γ΄. Ὁ Ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν…», τούς 3 ψαλμούς
τῆς Γ΄ Ὥρας, Δόξα· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών…», Καί νῦν· «Θεοτόκε σύ εἶ
ἡ ἄμπελος…». Οἱ Χοροί· τά Ἰδιόμελα (ἄρχεται ὁ Β΄ Χορός). Ἡ Προφητε
ία, ὁ Ἀπόστολος, τό Εὐαγγέλιον κλπ. ὡς ἀνωτέρω καί ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ψαλλομένων τῶν Ἰδιομέλων ὁ Διάκονος (ἤ ἐν ἐλλείψει τούτου ὁ Ἱερεύς)
θυμιᾷ τόν λαόν διά κατσίου. Τό αὐτό πράττει καί κατά τάς ἑπομένας ΣΤ΄
καί Θ΄ Ὥρας. Μετά τήν Εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ…» ἡ
Ὥρα Στ΄. Ὁ Ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν…» Οἱ τρεῖς ψαλμοί
τῆς Στ΄ Ὥρας, Δόξα: «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών…», Καί νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχο
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μεν παρρησίαν…», Οἱ Χοροί τά Ἰδιόμελα (ἄρχεται ὁ Α΄ Χορός), ἡ Προφη
τεία, ὁ Ἀπόστολος, τό Εὐαγγέλιον κλπ. Μετά τήν Εὐχήν· «Θεέ καί Κύριε
τῶν Δυνάμεων…» ἄρχεται ἡ
Ὥρα Θ΄. Ὁ Ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν…» Οἱ 3 ψαλμοί τῆς Θ΄
Ὥρας, Δόξα· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών…» Καί νῦν· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς
ἐκ Παρθένου...» Οἱ Χοροί τά Ἰδιόμελα: Ὁ Β΄ Χορός· «Θάμβος ἦν κατι
δεῖν…», ὁ Α΄ Χορός «Ὅτε πρός αὐτόν…», τό τέλος τοῦ ὁποίου «σύν Πα
τρί καί Ἁγίῳ Πνεύματι» ψάλλει ὁ Β΄ Χορός. Εἶτα ὁ Α΄ Χορός· Δόξα, ὁ Β΄·
Καί νῦν, καί ὁ Κανονάρχης στάς ἐν μέσῳ τοῦ Ναοῦ ἀναγινώσκει κατά τό
ὕφος τοῦ Εὐαγγελίου τό Ἰδιόμελον: «Τήν χεῖρά σου τήν ἁψαμένην…» Εἶ
τα οἱ Χοροί ψάλλουσι τοῦτο ἐναλλάξ κατά στίχον. Ἀκολουθοῦν ἡ προφη
τεία, ὁ Ἀπόστολος, τό Εὐαγγέλιον κλπ. Μετά τήν εὐχήν «Δέσποτα Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ…» ὁ Ἱερεύς ποιεῖ τήν συνήθη μικράν Ἀπόλυσιν.
Κατάλυσις εἰς πάντα.
5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων. Θεοπέμπτου καί Θεωνᾶ τῶν
μαρτύρων. Συγκλητικῆς Ὁσίας.
Νηστεία. Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 21, 22, 23).
Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Ὁ προεόρτιος Ἑσπερινός κατά τήν διάταξιν
τοῦ Μηναίου. Μετά τό «Νῦν ἀπολύεις…» ψάλλεται ὁ Κανών «Κύματι
θαλάσσης…». Μετά τόν Εἱρμόν τῆς Θ΄ ᾨδῆς «Μή ἐποδύρεσθε μάτην…»,
τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον· «Ἀπεστρέφετό ποτε…» καί Ἀπόλυσις.
Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: Εἰς τόν Ὄρθρον. Καταβασίαι· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
πυθμένα…». Ἡ Τιμιωτέρα, Ἐξαποστειλάριον τό Προεόρτιον: «Ὁ ἐκ
Παρθένου λάμψας…» (δίς). Εἰς τούς Αἴνους τά δ΄ Προσόμοια τῆς ἡμέρας·
«Τί ἀμφιγνοεῖς Βαπτιστά οἰκονομίαν…», Δόξα, Καί νῦν: «Ἰωάννη
Βαπτιστά…» (ζήτει εἰς τά Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων). Δοξολογία Μεγάλη καί
τό Ἀπολυτίκιον «Ἀπεστρέφετό ποτε…».
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Ἐν τῇ Λει
τουρ
γί
ᾳ: Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀντίφωνα τά καθ’ ἡμέραν. Εἰσοδικόν· «Δεῦτε
προσκυνήσωμεν … ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός…». Ἀπολυτίκια· «Ἀπεστρέφετό ποτε…» καί τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον…» Ἀπό
στολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου πρό τῶν Φώτων. Εἰς τό Ἐξαιρέτως·
«Ἄξιόν ἐστιν…». Κοι
νω
νι
κόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ…».
(Προτιμητέον τό παρόν Κοινωνικόν ἀντί τοῦ Κοινωνικοῦ τοῦ Σαββάτου,
διότι ἡ ἀκολουθία εἶναι ἑορτάσιμος και οὐχί νεκρώσιμος). «Εἴδομεν τό
φῶς...».
Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν ψάλλονται τά Ἰδιόμελα τοῦ Ἁγια
σμοῦ· «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων…» καί τελεῖται ὁ Ἁγιασμός κατά
τήν ἐν τῷ Μηναίῳ καί τῷ Ἱερατικῷ διάταξιν. Ἡ εὐχή «Τριάς Ὑπερού
σιε…» δέν ἀναγινώσκεται κατά τήν τέλεσιν τοῦ σημερινοῦ Ἁγιασμοῦ ἀλ
λά μόνον τήν κυριώνυμον ἡμέραν. Σήμερον ἀρχόμεθα ἀπό τοῦ «Μέγας εἶ
Κύριε…». Κατά τήν κατάδυσιν καί ἀνάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τό
ὕδωρ ψάλλομεν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου…» Κοντάκιον· (ὅταν ὁ
ἱερεύς ῥαντίζῃ τόν λαόν): «Ἐν τοῖς ῥείθροις…»
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδε
ξάμενος…»
6. ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 24, 25).
Οὐδέν τῶν Ἀναστασίμων ψάλλομεν, ἀλλ’ ἅπαντα τά τῆς Ἑορτῆς.
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:		«Ἀπεστρέφετό ποτέ…».
Κοντάκιον: 		
«Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον…».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Ἑσπέρια:

Προοιμιακός – Εἰρηνικά
Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 6. «Τόν
φωτισμόν ἡμῶν…» (δίς), «Τοῦ Λυτρωτοῦ
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Δόξα, Καί νῦν:
Εἴσοδος:
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ἡμῶν…» (δίς), «Τά Ἰορδάνεια ῥεῖθρα…» καί·
«Σῶσαι βουλόμενος…».
Τό Ἰδιόμελον· «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρό
μῳ…».
Μετά τοῦ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν…».

Εὐθύς τό α΄ Ἀνάγνωσμα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός…», μετ’ αὐτό
ὁ α΄ Χορός τό τροπάριον· «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ…», (ζήτει τοῦτο με
τά τό γ΄ Ἀνάγνωσμα), ὁλόκληρον. Ἀκολούθως ὁ β΄ Χορός καί ἐν συνεχείᾳ
ἐναλλάξ οἱ Χοροί ψάλλουσι τό ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ἳνα φω
τίσῃς τούς ἐν σκότει…» πρό αὐτοῦ δέ ἀπαγγέλλονται ἐμμελῶς οἱ ἐν τῷ
Μηναίῳ 4 στίχοι τοῦ 66ου Ψαλμοῦ. Εἶτα ὁ β΄ Χορός· Δόξα, Καί νῦν· τό
αὐτό τροπάριον ὁλόκληρον. β) Τό ε΄ Ἀνάγνωσμα· «Εἶπεν Ἠλίας…». Μετ’
αὐτό ἄρχεται ὁ β΄ Χορός τοῦ τροπαρίου· «Ἁμαρτωλοῖς καί τελώναις…»,
(ζήτει τοῦτο μετά τό ς΄ Ἀνάγνωσμα), ὁλόκληρον. Ἀκολούθως ὁ α΄ Χορός
καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Χοροί ψάλλουσιν ἐναλλάξ τό ἀκροτελεύτιον τοῦ τρο
παρίου «Ποῦ γάρ εἶχε τό φῶς Σου λάμψαι…», ἀπαγγελλομένων ὡσαύ
τως ἐμμελῶς τῶν ἐν τῷ Μηναίῳ 4 στίχων τοῦ 92ου Ψαλμοῦ. Εἶτα ὁ α΄
Χορός· Δόξα, Καί νῦν, τό αὐτό τροπάριον ὁλόκληρον. γ) Τό ς΄ Ἀνάγνωσμα
«Παρεγένετο Νεεμάν…». Ἀμέσως μετά, τό προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου,
ὁ Ἀπόστολος καί τό Εὐαγγέλιον. «Εἴπωμεν πάντες…», «Καταξίωσον»,
«Πληρώσωμεν…», «Εἰρήνη πᾶσι…», «Εἴη τό κράτος…» .
Ἀπόστιχα:
Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Ἐν
Ἰορδάνῃ ποταμῷ…», «Εἴδοσάν σε ὕδατα
ὁ Θεός…», «Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καί γῆς
Ποιητής…» μετά τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, Καί νῦν:
«Τόν ἐκ Παρθένου Ἥλιον…».
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον:
«Ἐν Ἰορδάνῃ…» (τρίς).
Ἀπόλυσις:
«Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου…».
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ βα
πτιζομένου…» καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ἀπολυτίκιον:
Καθίσματα:
Ἀναβαθμοί:
Προκείμενον:
Στίχος:
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου:
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:

Κανόνες:
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Καταβασίαι:
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας:

Ἑξάψαλμος
Εἰς τό· «Θεός Κύριος…» τό «Ἐν Ἰορδάνῃ…»
(τρίς).
Τά τῆς ἑορτῆς τῶν δύο στιχολογιῶν καί τό με
τά τόν Πολυέλεον κατά σειράν.
Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου.
«Ἡ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης
ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω».
«Τί σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καί σύ Ἰορ
δάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τά ὀπίσω;».
Τῆς ἑορτῆς· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπό Ναζα
ρέτ…» (Μάρκ. α΄ 9-11).
(Χῦμα), Δόξα· «Τά σύμπαντα σήμερον…» Καί
νῦν· τό αὐτό, «Ἐλέησ
 όν με ὁ Θεός...» καί τό
Ἰδιόμελον· «Θεός Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρ
κί…».
Οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετά τῶν Εἱρμῶν αὐτῶν.
Ἡ Ὑπακοή· «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου…».
Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς Ἑορτῆς. Συναξάριον
τῆς ἡμέρας.
(Διπλαῖ)· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα…» καί
«Στείβει θαλάσσης…».
«Ἡ θ΄ ᾨδή ἀμφοτέρων τῶν Κανόνων μετά
τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς:

Διά τόν Α΄ Κανόνα
1. - Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, τῶν ἄνω στρατευμάτων.
			
«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα...».
2. - Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐν Ἰορδάνῃ, ἐλθόντα βαπτισθῆναι.
			
«Δαυΐδ, πάρεσο, Πνεύματι…».
3. - Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ὑπό Προδρόμου, τό βάπτισμα λαβόντα.
			
«Ὁ Ἡσαΐας λούσασθε…».
4. - Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐκ τῆς πατρῴας φωνῆς μαρτυρηθέντα.
		
«Συντηρώμεθα χάριτι, πιστοί καί σφραγῖδι…».
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Διά τόν Β΄,Ἰαμβικόν Κανόνα
5. - Σήμερον ὁ Δεσπότης, κλίνει τόν αὐχένα χειρί τῇ τοῦ Προδρόμου.
		
«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν τοῦ τόκου σου θαυμάτων…»
6. - Σήμερον Ἰωάννης, βαπτίζει τόν Δεσπότην ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου.
			
«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν …».
7. – Δόξα· Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου, καί ἀδιαιρέτου,
θεότητος τό κράτος.
			«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
κατάρας.
		
«Χρίεις τελειῶν τήν βρότειον οὐσίαν…».
–Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, τῶν ἄνω στρατευμάτων
		
«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα…» (Καταβασία).
–Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.
		
«Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν… (Καταβασία)».
Ἐξαποστειλάριον:
Αἶνοι:
Δόξα:
Καί νῦν:
Δοξολογία:

«Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ…» (τρίς).
Τά 5 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Φῶς ἐκ
φωτός…» εἰς 6.
Τῆς ἑορτῆς· «Νάματα Ἰορδάνεια…».
Τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον ὁ Χριστός…» μέχ ρι τοῦ
«ἡμεῖς δέ, οἱ φωτισθέντες βοῶμεν».
Μεγάλη· Ἀρχόμεθα ἀπό τοῦ: «Δόξα τῷ
φανέντι Θεῷ καί ἐπί γῆς ὀφθέντι καί φωτί
σαντι τόν κόσμον». Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδά
νῃ…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τελεῖται ἡ Θεία λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντίφωνα:

Τῆς Ἑορτῆς μετά τῶν στίχων αὐτῶν ὡς ἀκο
λούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου,
οἴκου Ἰακώβ.

·
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· Ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ.
· Ἡ θάλασσα εἶδε, καί ἔφυγεν ὁ Ἰορ-	
δάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω.			
· Τί σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες καί

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

σύ Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τά ὀπίσω;
Δόξα, Καί νῦν.

·

Ἀντίφωνον Β΄
Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται
Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
Ὅτι ἔκλινε τό οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καί		
ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι.
Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου
κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με.
Ἐλεήμων ὁ Κύριος καί δίκαιος,		
καί ὁ Θεός ἡμῶν ἐλεεῖ.

·
·
·
·

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

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής Υἱός…».
Ἀντίφωνον Γ΄
		
Ἦχος α΄.
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 δή οἶκος Ἀαρών ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.		
Εἰπάτωσαν δή πάντες οἱ φοβούμενοι
τόν Κύριον, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

·
·
·
·

Εἰσοδικόν:

«Ἐν Ἰορδάνῃ
βαπτιζομένου σου
Κύριε...»

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρί
ου. Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον
ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου
βαπτισθείς ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα».
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«Ἐν Ἰορδάνῃ…».
«Ἐπεφάνης σήμερον…».
«Ὅσοι εἰς Χριστόν…».
Τῆς ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ…»
(Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7).
Εὐαγγέλιον:
Τῆς ἑορτῆς· «Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό τῆς
Γαλιλαίας…» (Ματθ. γ΄ 13-17).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:
«Ἐπί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη…».
Κοινωνικόν:
«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶ
σιν ἀνθρώποις· Ἀλληλούϊα».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς…»: «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Ἀπολυτίκιον:			
Κοντάκιον:			
Ἀντί Τρισαγίου:		
Ἀπόστολος:

Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν ψάλλονται τά Ἰδιόμελα «Φωνή Κυ
ρίου ἐπί τῶν ὑδάτων…» καί τελεῖται ὁ Μέγας Ἁγιασμός ὡς διαλαμβάνε
ται ἐν τῷ Μηναίῳ καί τῷ Ἱερατικῷ. Σήμερον ἀναγινώσκεται καί ἡ εὐχή:
«Τριάς Ὑπερούσιε…»
Κοντάκιον (Ὅταν ὁ ἱερεύς ῥαντίζῃ τόν λαόν): «Ἐπεφάνης σήμερον...».
Ἀπόλυσις:			
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 26).
Τῇ Κυριακῇ ἑ
σπέ
ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ
ρᾳ: Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ…»
Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον…»
Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Εἰς τό «Κύριε Ἐκέκραξα»· ἱστῶμεν στίχους στ΄ καί
ψάλλομεν Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς: «Τόν φωτισμόν ἡμῶν…»: 3 καί τοῦ Προ
δρόμου Προσόμοια· «Πανεύφημε Πρόδρομε Χριστοῦ…»: 3. Δόξα· τοῦ
Προδρόμου «Ἔνσαρκε λύχνε…», Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς: «Θεός Λόγος
ἐπεφάνη ἐν σαρκί...» Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν καί τό Μέγα Προκείμενον·
«Ὁ Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ, πάντα ὅσα ἠθέλησεν, ἐπο
ίησε» μετά τῶν στίχων αὐτοῦ, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τά Ἀπόστιχα, τά 3
Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Μηναίου· «Ὡς εἶδέ σε Δέσποτα…» Δόξα· «Ὡς
τοῦ Πνεύματος ἐραστής», Καί νῦν· «Δεῦτε μιμησώμεθα…» Ἀπολυτίκια:
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«Ἐν Ἰορδάνῃ…», Δόξα· «Μνήμη δικαίου…», Καί νῦν· καί πάλιν «Ἐν Ἰορ
δάνῃ…» Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου…».
Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: Ἐν τῷ Μεσονυκτικῷ: Μετά τόν Ν΄ ψαλμόν, Τό Τρισά
γιον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· «Μνήμη δικαίου…» καί Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Μετά τόν Ἑξάψαλμον, εἰς τό «Θεός Κύριος...», τά Ἀπο
λυτίκια ὡς εἰς τόν Ἑσπερινόν καί τά Καθίσματα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ὁ Ν΄ χῦμα. Κανόνες τῆς Ἑορτῆς· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε…» μετά τοῦ στίχου·
«Δόξα σοι ὁ Θεός…» καί τοῦ Προδρόμου· «Βαπτιζόμενον, τῷ τῶν παθῶν
μου κλύδωνι…» μετά τοῦ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ…» Ἀπό γ΄ ᾠδῆς τά Κα
θίσματα: «Ὁ μέγας ὑετός…», Δόξα, καί νῦν· «Ἑκών κατῆλθεν ἐπί γῆς…».
Ἀφ΄ Στ΄ ᾨδῆς· Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Προδρόμου, τό συναξάριον τῆς
ἡμέρας καί αἱ Καταβασίαι: «Στείβει θαλάσσης…». Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας
ψάλλεται ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ α΄ Κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα…»
μετά τῶν ἀντιστοίχων μεγαλυναρίων (ἴδε ἐχθεσινήν ἀκολουθίαν) καί ἐν
συνεχείᾳ ἡ Θ΄ ᾠδή τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ τῆς ἐρημίας, ἡ Πρόδρομος φω
νή…» μετά τοῦ στίχου εἰς μέν τά δύο πρῶτα· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ…», εἰς
τό τρίτον: Δόξα… καί εἰς τό τέταρτον: Καί νῦν… Ἀκολούθως· «Μεγάλυ
νον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας» καί ἡ Καταβα
σία· «Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν...». Ἐξαποστειλάρια· τοῦ Προδρόμου· «Προφήτην
σε προέφησε ... » καί τῆς ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...». Εἰς τούς Αἴ
νους τά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς ὡς χθές. Δόξα· «Ἄγγελος ἐκ στειρωτικῶν
ὠδίνων…», Καί νῦν· «Σήμερον ὁ Χριστός…» Δοξολογία Μεγάλη καί τό·
«Μνήμη δικαίου…».
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν: Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν τῆς Ἑορτῆς ὡς
χθές. Μετά τήν Εἴσοδον· Ἀπολυτίκια: «Ἐν Ἰορδάνῃ», «Μνήμη δικαίου»,
καί τό τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον…». «Ὅσοι εἰς Χρι
στόν…», Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου. Εἰς τό Ἐξαιρέτως·
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην… Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν…» Κοινω
νικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…» Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς…» τό· «Ἐν
Ἰορδάνῃ…» Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου…».
8. ΤΡΙΤΗ. Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας.
Ἀπόστολος: τοῦ Ὁσίου (4ῃ Δεκ.), Εὐαγγέλιον: Μεθέορτον.
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9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πολυεύκτου μάρτυρος. Εὐστρατίου ὁσίου.
Ἀπόστολος τοῦ μάρτυρος Πολυεύκτου (26ῃ Ὀκτωβρίου) καί Εὐαγγέλιον μεθέορτον (Δευτέρα ΙΒ΄ Ἑβδ. Ματθαίου).
10. ΠΕΜΠΤΗ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης καί Δομετιανοῦ ἐπισκόπου
Μελιτινῆς.
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. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου μετά τῶν μεθεόρτων ψάλλεται ὡς
διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.
Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥρᾳ: Ἀπολυτίκια· «Ἐν Ἰορδάνῃ…», Δόξα·
«Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν…». Κοντάκιον: «Ἐπεφάνης σήμερον…»
Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, Δόξα, Καί νῦν «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Εἰς τό «Θεός Κύριος», Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου, Δόξα τό
αὐτό, Καί νῦν τῆς ἑορτῆς. Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τό εἰς τόν Ὄρθρον τοῦ
Ἁγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου). Καταβασίαι: «Στείβει θαλάσσης…» καί ἡ
Τιμιωτέρα.
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν: Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς, Εἰσοδικόν: «Δεῦτε
προσκυνήσωμεν … ὁ ἐν Ἰορδάνῃ…». Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου (Ἑβρ. ιγ΄ 7 –
16) (18ῃ Ἰανουαρίου), Εὐαγγέλιον ὁμοίως τοῦ Ἁγίου (Ματθ. ια΄ 27 – 30),
τό ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τοῦ Ἁγίου Σάββα (5 Δεκ.). Κοινωνικόν· «Εἰς μνημό
συνον αἰώνιον…».
12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ (Μετά τά Φῶτα). Τατιανῆς μάρτυρος.
Ἡ ἀκολουθία ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι· «Στείβει θαλάσσης...».
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Μετά τήν Δοξολογίαν Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ...».
Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ: Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυ
νήσωμεν… …ὁ ἐν Ἰορδάνῃ…». Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον…». Ἀπό
στολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. στ΄ 10 – 17)
καί (Ματθ. δ΄ 1 – 11). Κοινωνικόν· «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω…».
13. ΚΥΡΙΑΚΗ (Μετά τά Φῶτα). Ἑρμύλου καί Στρατονίκου τῶν
μαρτύρων. Ἦχος πλ. δ΄. Ἑωθινόν ΙΑ΄.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Ἰαν. Περίπτ. Γ΄ § 27 καί Περίπτ. Α΄§ 8, 9, 10).
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
«Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Κοντάκιον: 		
«Ἐπεφάνης σήμερον…».
Ἀπόλυσις: 		
(μικρά)· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ…».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προοιμιακός – Ψαλτήριον
Ἑσπέρια:
Ἀναστάσιμα στιχηρά 6 καί τά τῆς Ἑορτῆς·
«Τόν φωτισμόν ἡμῶν...» 4 (ζήτει εἰς τόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς).
Δόξα:
«Κύριε πληρῶσαι βουλόμενος…» (Ζήτει Δόξα
τῆς Λιτῆς).
Καί νῦν:
Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου· «Ὁ Βασιλεύς
τῶν οὐρανῶν…».
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Προκείμενον «Ὁ Κύ
ριος ἐβασίλευσεν...».
Ἀπόστιχα: 		
Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν:
Τῆς ἑορτῆς: «Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται…»
(ζήτει εἰς τήν Λιτήν).
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…» Δό
ξα, Καί νῦν· «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
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Ἀπόλυσις:
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«Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι
καταδεξάμενος διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί
ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Μετά τόν Ν΄ ψαλμόν ὁ Τριαδ
 ικός Κανών τοῦ πλ. δ΄ ἤχου καί τά
τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν…». Τρισάγιον, «Ἐν Ἰορδάνῃ» καί ἀπόλυσις ὡς ἐν
τῷ Ἑσπερινῷ.
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:
«Ἐξ ὕψους κατῆλθες…» Δόξα τό αὐτό, Καί
νῦν· «Ἐν Ἰορδάνῃ…».
Καθίσματα:
Εἰς τήν α΄ καί β΄ στιχολογίαν τά Ἀναστάσι
μα καί ἀντί Θεοτοκίων τά τῆς ἑορτῆς «Ὁ
Δεσπότης σήμερον ἐν Ἰορδάνῃ…» καί «Τά
ῥεῖθρα ἡγίασας…» (ζήτει εἰς τόν Ὄρθρον τῆς
σήμερον).
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤχου καί
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (ΙΑ΄) Εὐαγγελίου1*.
*

Σημείωσις: Διά τοῦ ὅρου «ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου», ἐν ταῖς
ἐκτός τοῦ Τριῳδίου Κυριακαῖς ἐννοοῦμεν τήν ἀκόλουθον διάταξιν: Μετά τό Προ
κείμενον τῶν ἀναβαθμῶν ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ὁ Ἱερεύς·
«Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν καί ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ... », ὁ Χορός τό· «Πᾶσα πνο
ή αἰνεσάτω τόν Κύριον» (τρίς). Ὁ Διάκονος «Καί ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς...
Σοφία ὀρθοί· ἀκούσωμεν...» Ὁ Ἱερεύς· «Εἰρήνη πᾶσι... Ἐκ τοῦ κατά... Εὐαγγελίου
τό ἀνάγνωσμα», ὁ Διάκονος· «Πρόσχωμεν». Ὁ Ἱερεύς ἀναγινώσκει ἀπό τῆς Ἁγίας
Τραπέζης τό Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον. Μετά τό· «Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι», τό· «Ἀνά
στασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...» και ψάλλεται ἐναλλάξ κατά στίχον ὑπό τῶν χορῶν
ὁ Ν΄ Ψαλμός. Ψαλλομένου τούτου, ὁ Ἱερεύς φέρει τό Εὐαγγέλιον εἰς τό μέσον τοῦ
Ναοῦ καί προσφέρει τοῦτο πρός προσκύνησιν εἰς τούς πιστούς. Μετά τό πέρας τοῦ
Ν΄ Ψαλμοῦ, ὁ δεξιός Χορός Δόξα· «Ταῖς τῶν 'Αποστόλων... », ὁ ἀριστερός Καί νῦν·
«Ταῖς τῆς Θεοτόκου...» Ὁ δεξιός «Ἐλέησόν με ὁ Θεός... Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς...» Ὁ
Διάκονος «Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου...» καί ὁ Ἱερεύς· «Ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς...».
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Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ α΄ τῆς ἑορτῆς.
Καθίσματα τοῦ Μηναίου: «Ἐν ὕδασιν
ὁμοῦ…», Δόξα· «Ὡς πάροικοι…», Καί νῦν·
«Ὁ φῶς ὡς ἱμάτιον…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιμα, καί τό
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Στείβει θαλάσσης...».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Μεγάλυνον ψυχή μου τήν
λυτρωσαμένην... Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν...»
Ἐξαποστειλάρια:
Τό ΙΑ΄ Ἀναστάσιμον· «Μετά τήν θείαν Ἔγερσιν...» καί τό τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...».
(Ἐν ταῖς Κυριακαῖς τῶν Ἐξαποστειλαρίων προηγεῖται ὁ στίχος:
«Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν» (δίς) καί τό: «Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν
ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν»).
Αἶνοι:
Ἀ
να
στά
σι
μα 4 καί Μεθέορτα «Δεῦτε καί
ἡμεῖς ἐν αἰσθήσει τῆς καρδίας…» 4 (ζήτει εἰς
τόν Ὄρθρον τῆς σήμερον).
Δόξα:
Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Φανερῶν ἑαυτόν...».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».
Κανόνες:
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:

Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:
Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον
Ἀπόστολος:

Τῆς Ἑορτῆς. Εἰς τό β΄: «Σῶσον ἡμᾶς… ὁ ἐν
Ἰορδάνῃ ὑπό…». Εἰς τό γ΄ ἀντίφωνον: «Ἐν
Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου…».
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν … Ὁ ἀναστάς ἐκ
νεκρῶν…».
«Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», «Ἐν Ἰ
ορ
δά
νῃ…»,
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
«Ἐπεφάνης σήμερον…».
Κυριακῆς μετά τά Φῶτα· «Ἑνί ἑκάστῳ
ἡμῶν…» (Εφεσ. δ΄ 7 - 13).
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Κυριακῆς μετά τά Φῶτα· «Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς
ὅτι Ἰωάννης…» (Ματθ. δ΄ 12-17).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:
«Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε τόν Κύριον…».
		
«Εἴδομεν τό φῶς».
Ἀπόλυσις:			
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Εὐαγγέλιον:

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινᾷ καί
Ῥαϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Ἀββάδων, Ἁγνῆς μάρτυρος.
Ἡ ἀκολουθία τελεῖται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῶν Θεοφανεί
ων, μέ τάς ἀκολούθους μόνον διαφοράς:
Εἰς τόν Ἑσπερινόν: Ἡ Εἴσοδος γίνεται μετά θυμιατοῦ, ψάλλεται τό Προ
κείμενον τῆς ἡμέρας καί δέν ἀναγινώσκονται τά προφητικά ἀναγνώσμα
τα, οὔτε Ἀπόστολος, οὔτε Εὐαγγέλιον.
Εἰς τόν Ὄρθρον: Καταλιμπάνεται ὁ Πολυέλεος καί τό μετ’ αὐτόν Κά
θισμα. Ἐπίσης καταλιμπάνεται τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου. Ἀντί τῆς
Ὑπακοῆς λέγεται τό μετά τόν Πολυέλεον Κάθισμα: «Τά ῥεῖθρα ἡγία
σας…» καί μετά τό Κοντάκιον καί τόν Οἶκον εἰς τό τέλος τῆς στ΄ ᾨδῆς
ἀναγινώσκεται τό Συναξάριον τῆς 14ης Ἰανουαρίου.
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν: Τρισάγιον ἀντί τοῦ «Ὅσοι εἰς Χριστόν…»,
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας (14ης Ἰαν.). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως...»
· «Μεγάλυνον ψυχή μου, την λυτρωσαμένην ... Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν...».
Κοινωνικόν· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις...».
15. ΤΡΙΤΗ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καί Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων.
Ἀπόστολος· τῆς ἡμέρας (ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς ΚΖ΄ Ἑβδ.
Ἐπιστολῶν). Εὐαγγέλιον· Σαββάτου ΙΑ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 32 – 40).
Σημείωσις: Ἀπό τῆς σήμερον μέχ ρι καί τῆς 9ης Φεβρουαρίου ψάλλονται αἱ Κατα
βασίαι τῆς Ὑπαπαντῆς «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…» καί Κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρ
θενικήν…», ἐκτός τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ὅτε ψάλλεται τό Προεόρτιον «Ὡς ἀγκάλας
σήμερον…».
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16. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων,
νεομάρτυρος.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: «Πάντα μοι παρεδόθη…» (Ματθ. ια΄ 27 –
30) (Λειτουργία 5ης Δεκεμβρίου). Καταβασίαι: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…»
Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ· Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν…», Ἀπόστολος τοῦ
Ὁσίου· «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις…» (6ῃ Δεκεμβρίου). Εὐαγγέλιον ὁμοί
ως τοῦ Ἁγίου· «Ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπί τόπου πεδινοῦ…» (17ῃ Ἰαν.) «Ἄξιόν
ἐστιν…», Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…».
18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.
Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβα
σίαι: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ· Κοντάκιον «Ὁ μήτραν
παρθενικήν…», Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῶν Ἁγίων (Ἑβρ. ιγ΄ 7 – 16)
(18ῃ Ἰανουαρίου) καί (Ματθ. ε΄ 14 – 19) (18ῃ Ἰαν.) «Ἄξιόν ἐστιν…», Κοι
νωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…».
19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Μακαρίου Ἀλεξανδρείας
ὁσίων. Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.
20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν). Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ἁγνῆς
μάρτυρος. Ἦχος α΄, Ἑωθινόν Α΄.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:		
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:			

«Τῆς ἐρήμου πολίτης…».
«Ἐν τῷ οἴκῳ Κύριος…» (Ἁγίου Μακαρίου).
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:
Ἀ
να
στά
σι
μα τοῦ α΄ ἤχου 6 καὶ τοῦ Ὁσίου·
«Πάτερ Εὐθύμιε τόν σόν...» εἰς 4, δευτεροῦντες τό α΄.
Δόξα:
Τοῦ Ὁσίου· «Ἀφιερωθείς τῷ Θεῷ…».
Καί νῦν:
Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον δόξαν…».
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον «Ὁ Κύριος
ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀναγνώσματα ἐκ τοῦ
Μηναίου.
Ἀπόστιχα:
Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα:
Τοῦ Ὁσίου· «Ὅσιε Πάτερ, οὐκ ἔδωκας…».
Καί νῦν:
«Ναός καί πύλη…» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητι
κήν, τό Καί νῦν τῶν ἀ
πο
στί
χων τοῦ πλ. α΄
ἤχου, Σαββάτῳ ἑσπέρας)
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια:
Τό ἀναστάσιμον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…», Δό
ξα· τοῦ Ὁσίου «Εὐφραίνου ἔρημος…» Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θεοτοκίον «Τό
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».
Ἀπόλυσις: 			
«Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ ψαλμόν, ὁ Τριαδικός κανών τοῦ α΄ ἤχου, ἡ Λιτή τοῦ
Ὁσίου καί τά Τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν…». Τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον
τοῦ Ὁσίου καί ἀπόλυσις.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:
Εἰς τό· «Θεός Κύριος…»· ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα:
Τά Ἀναστάσιμα καί εἰς τήν γ΄ στιχολογίαν
(μετά τόν Πολυέλεον) τό τοῦ Ὁσίου· «Τήν
πτωχείαν τήν ὄντως…», Δόξα, Καί νῦν: «Ὡς
Παρθένον καί μόνην…».
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ α΄ ἤχου καί ἅπασα
ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Α΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:			
Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Ὁσίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Τό Κο
ντά
κι
ον τοῦ Ὁσίου· «Ἐν τῇ σεπτῇ
γεννήσει σου...», τό Κά
θι
σμα τοῦ Ὁσίου·
«Ἐγκρατείας ἐλαίῳ…», Δόξα, Καί νῦν· «Τήν
ψυχήν μου Παρθένε…»
Ἀφ' στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀναστάσιμα. Τό συ
ναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν νό
μῳ σκιᾷ…».
Ἐξαποστειλάρια:
Τό Α΄ Ἀ
να
στά
σι
μον· «Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν...», τοῦ Ὁσίου· «Ἐκ μήτρας καθηγίασε…»
καί τό Θεοτ οκίον· «Ἐν δύο ταῖς θελήσεσι…».
Αἶνοι:
Ἀ
να
στά
σι
μα 4 καί τοῦ Ὁσίου· Ὅσιε Πάτερ
Εὐθύμιε...» 4, μέ στίχους εἰς τά δύο τελευταῖα:
«Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον»
καί «Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ
ὁσίου αὐτοῦ».
Δόξα:
Τό Α΄ Ἑωθινόν· «Εἰς τό ὄρος...».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:
Εἰσοδικόν:

Τῆς Κυριακῆς.
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν … ὁ ἀναστάς…».
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Ἀπολυτίκια:

«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…», τοῦ Ὁσίου·
«Εὐφραίνου ἔρημος...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί
τό τοῦ Ναοῦ.
«Ὁ μήτραν παρθενικήν…».

Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον
Ἀπόστολος:

Τοῦ Ὁσίου· «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους…»
(Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15) (ζήτει τῇ ΙΕ΄ Κυριακῇ).
Εὐαγγέλιον:
Τῆς Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 Λεπρῶν)· «Εἰ
σερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα…» (Λουκ. ιζ΄
12 – 19).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:
«Ἄξιόν ἐστιν…»
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε…»
Εἴδομεν τό φῶς καί Ἀπόλυσις «Ὁ Ἀναστάς…».
21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος. Ἁγνῆς
μάρτυρος, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ.
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ἀπόστολος (Φιλ. α΄
12 – 20) (Τετάρτῃ ΙΘ΄ Ἑβδ. Ἐπιστ.), Εὐαγγέλιον (Λουκ. ιβ΄ 8 – 12) (6η
Νοεμβρίου).
22. ΤΡΙΤΗ. Τιμοθέου Ἀποστόλου καί Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ
Πέρσου.
Ἀναγνώσματα: Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἀποστόλου· (Β΄
Τιμ. α΄ 3 – 9) καί ( Ματθ. ι΄ 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄ 27 – 30) (ζήτει Α΄ Κυρ.
Ματθαίου).
23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυ
ρος, Διονυσίου Ὁσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.
Ἀναγνώσματα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος: Ἀπόστολος· (ζήτει τῇ 24ῃ Νο
εμβρίου). Εὐαγγέλιον· (ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς Α΄ Ἑβδ. Νηστειῶν).
24. ΠΕΜΠΤΗ. Ξένης Ὁσίας. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καί τῶν Κυπρίων
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Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας τοῦ θαυματουργοῦ καί Θεοπρόβου ἐπι
σκόπου Καρπασίας. Ἀνάμνησις τῆς Θεοσημείας, ἤτοι τῆς θαυμαστῆς δι
ασώσεως τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου κατά τήν πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας
Ἐγκλείστρας.
Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή
τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου.
25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχιεπισκόπου Κωνστα
ντινουπόλεως.
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 μήτραν
παρθενικήν…». Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου (ζήτει ἀμφότερα τῇ
13ῃ Νοεμβρίου). «Ἄξιόν ἐστιν…». Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον…».
26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ξενοφῶντος ὁσίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Ἀπόστολος: τοῦ Ὁσίου (4ῃ Δεκ.), Εὐαγγέλιον: τοῦ Ὁσίου (4ῃ Δεκ.) (Ματθ.
ια΄ 27 – 32).
27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ). Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Δημητρι
ανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ Κύπρου. Ἦχος β΄, Ἑωθινόν Β΄.
Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κιτίου κ. Χρυσόστομος.
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:

«Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν…».
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Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:
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«Τήν τοῦ βίου θάλασσαν…» (26ῃ Ἰαν.).
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός - Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:
Ἀναστάσιμα τοῦ β΄ ἤχου 6 καί τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἁ
γί
ου· «Τήν χρυσήλατον σάλπιγγα…» εἰς 4.
Δόξα:
Τοῦ Ἱεράρχου· «Οὐκ ἔδει σε Χρυσόστομε...».
Καί νῦν:
Τό α΄ Θε
ο
το
κί
ον τοῦ β΄ ἤ
χου: «Παρῆλθεν ἡ
σκιά τοῦ νόμου…»
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας
«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀναγνώ
σματα τοῦ Ἁγίου.
Ἀπόστιχα:
Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα:
Τοῦ Ἱεράρχου· «Ὅσιε τρισμάκαρ...».
Καί νῦν:
Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί
λυτρωτής…» (ἴδε εἰς τήν Παρακλητικήν, τό
Καί νῦν τῶν ἀποστίχων τοῦ πλ. β΄ ἤχου, Σαβ
βάτῳ ἑσπέρας)
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες…», Δόξα, τοῦ
Ἁγίου· «Ἡ τοῦ στόματός σου...», Καί νῦν τό
ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς…».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ ψαλμόν, ὁ Τριαδικός κανών τοῦ β΄ ἤχου, τά Τριαδ
 ικά
«Ἄξιόν ἐστιν…», τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου καί Ἀπόλυσις.
ΟΡΘΡΟΣ
Ἀπολυτίκια:
Καθίσματα:

Ἑξάψαλμος
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Εἰς τήν α΄ καί β΄ στιχολογίαν τά Ἀναστάσιμα
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κα
τά σει
ράν. Εἰς τήν γ΄ στι
χο
λο
γί
αν τό τοῦ
Ἁγίου· «Θείᾳ ψήφῳ τοῦ Χριστοῦ...» μετά τοῦ
Θεοτοκίου· «Κατεπλάγη Ἰωσήφ…».
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Β΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:
Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ α΄ τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον μετά τοῦ Οἴ
κου. Εἶτα Δόξα, τό Κάθισμα τοῦ Ἁγίου· «Τήν
σοφίαν ἐξ ὕψους καταμαθών...». Καί νῦν τό
Θεοτόκιον· «Τῆς Τριάδος τόν ἕνα…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἁγίου καί τό Συνα
ξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν νό
μῳ σκιᾷ…»
Ἐξαποστειλάρια:
Τό Β΄ Ἀναστάσιμον· «Τόν λίθον θεωρήσασαι...»,
τοῦ Ἁγίου· «Ἀγάλλου πόλις πόλεων…», καί
τό Θεοτοκίον «Φρικτή ἡ προστασία σου…».
Αἶνοι:
Ἀναστάσιμα 4 καί τοῦ Ἁγίου· «Χρυσοῦ
τηλαυγέστερον...» 4.
Δόξα:
Τοῦ Ἁγίου· «Πάτερ Χρυσόστομε…».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:
Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:
Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον
Ἀπόστολος:
Εὐαγγέλιον:

Τῆς Κυριακῆς.
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἀναστάς…».
«Ὅτε κατῆλθες…», «Ἡ τοῦ στόματός σου...»,
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
«Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Τοῦ Ἁγίου· «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιε
ρεύς…» (Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2).
Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)· «Τῷ καιρῷ
ἐκείνῳ διήρχετο ὁ Ἰησοῦς…» (Λουκ. ιθ΄ 1- 10).
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Εἰς τό Ἐξαιρέτως:
«Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε…».
«Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις: 			
«Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου ὁσίων.
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ· (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2)
καί (Λουκ. στ΄ 17 – 23).
29. ΤΡΙΤΗ. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου· (Ἑβρ. ι΄ 32 – 38) καί (Μάρκ.
θ΄ 33 – 41).
30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγο
ρίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.
Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. Θ΄ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Καί τρόπων μέτοχος…».
«Ἐξ Ἑῴας σήμερον…» (29ῃ Ἰαν.).
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια:
Δόξα:
Καί νῦν:
Εἴσοδος:
Ἀπόστιχα:

Προοιμιακός - Ψαλτήριον.
Τά 4 στιχηρά προσόμοια τῶν Ἁγίων· «Τά τῆς
χάριτος ὄργανα…» εἰς 6.
«Τάς μυστικάς σήμερον…».
«Τίς μή μακαρίσει σε…».
«Φῶς ἱλαρόν…», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας
καί τά Ἀναγνώσματα.
Τά τρία προσόμοια τῶν Ἁγίων· «Χαίροις Ἱε
ραρχῶν ἡ Τριάς…».
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Δόξα:
«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων…».
Καί νῦν:
«Μακαρίζομέν σε…».
«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια:
«Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας…», Δόξα·
«Ὡς τῶν Ἀποστόλων ὁμότροποι…», Καί νῦν·
«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».
Ἀπόλυσις:
«Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν…».
Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄, ἡ Λιτή τῶν Ἁγίων, Τρισάγιον καί Ἀπολυτίκιον «Τούς
τρεῖς μεγίστους…».

Ἀπολυτίκια:
Καθίσματα:
Ἀναβαθμοί:

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου:
Ν΄ψαλμός:

Κανόνες:
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Καταβασίαι:
Ἡ Τιμιωτέρα:

ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κατά τήν τάξιν τοῦ Μηναίου.
Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου,
μετά τοῦ Προκειμένου: «Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε
ἐνδύσονται δικαιοσύνην…».
Τῶν Ἱεραρχῶν· «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα…» (Ἰωάν.
ι΄ 9-16).
(χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τῶν Διδασκάλων…» Καί
νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐλέησόν με ὁ
Θεός…» καί τό Ἰδιόμελον· «Ἐξεχύθη ἡ χά
ρις…».
Τῆς Θεοτόκου καί οἱ δύο τῶν Ἱεραρχῶν.
Καθίσματα τά ἐν τῷ Μηναίῳ κατά σειράν.
Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν ἁγίων καί τό συνα
ξάριον τῆς ἡμέρας.
«Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Καί ἀκολούθ
 ως ἡ Θ΄ ᾠδή τοῦ κανόνος τῆς Θε
οτόκου μετά στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε…»
καί ἡ Θ΄ ᾠδή τῶν δύο κανόνων τῶν ἁγίων με
τά τῶν Μεγαλυναρίων αὐτῶν ὡς ἔχουσιν ἐν
τῷ Μηναίῳ. Καταβασία: «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς…
Ἐν νόμῳ σκιᾷ…».
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Ἐξαποστειλάρια:

Τά δύο τῶν ἁγίων· «Τά τοῦ φωτός δοχεῖα…»
καί· «Ἡ ἑνιαία θεότης…» μετά τοῦ Θεοτοκί
ου· «Χρυσοπλοκώτατε πύργε…»
Τά 4 στιχηρά· «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι…».
«Σήμερον αἱ ψυχαί τῶν γηγενῶν…».
Τό προεόρτιον Ἰδιόμελον: «Σήμερον ὁ Χρι
στός…».
Μεγάλη· καί τό ἀπολυτίκιον: «Ὡς τῶν Ἀπο
στόλων ὁμότροποι…».

Αἶνοι:
Δόξα:
Καί νῦν:
Δοξολογία:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀπολυτίκιον· «Τούς τρεῖς μεγίστους…».
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα
στός…».
Ἀπολυτίκια:
«Τούς τρεῖς μεγίστους…» καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κοντάκιον:
«Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόστολος:
Τῶν ἁγίων· «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων
ὑμῶν…» (Ἑβρ. ιγ΄ 7 - 16).
Εὐαγγέλιον:
Τῶν ἁ
γί
ων· «Ὑ
μεῖς ἐ
στε τό φῶς τοῦ κό
σμου...» (Ματθ. ε΄ 14 - 19).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως:
«Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν:
«Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
«Εἴδομεν τό φῶς …» καί Ἀπόλυσις.
Εἴσοδος:
Εἰσοδικόν:

31. ΠΕΜΠΤΗ. Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων. Ἠλία Ἀρδούνη νε
ομάρτυρος.
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῶν Ἀναργύρων: (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 - ιγ΄ 8)
καί (Ματθ. ι΄ 1, 5 – 8).

