
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 28

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

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

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

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

Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου (Ρωμ. η΄ 2839) (2ᾳ  Σεπτ.). Εὐαγγέλιον 
ὁμοίως τοῦ Ἁγίου (Λουκ. ι΄ 1921) (Σαβ. Ι΄ Ἑβδ. Λουκᾶ). Κοινωνικόν: «Εἰς 
μνημόσυνον…».

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

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

 Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

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

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

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

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

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

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

ΟΡΘΡΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τωμένη…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

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

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

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

«Ταῖς πρεσβείαις                           
τῆς Θεοτόκου...».

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

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

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

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

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

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

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

3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κυριακή μετά τήν ἑορτήν. Συ με ών 
τοῦ Θε ο δό χου, Ἄν νης τῆς προ φή τι δος. Ἦχος γ΄, Ἑωθινόν Γ΄.
 
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 2ας Φεβρ. Κυριακή μετά τήν ἑορτήν. Περίπτ. Α΄ § 7, 8, 9).

«Χαῖρε
Κεχαριτωμένη...».



 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 69

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:  «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν ἀγκάλαις…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον 
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 6 καί Μεθέορτα· 

«Ὁ ποιητής τῶν ἁπάντων...» εἰς 4, δευτε
ροῦντες τό α΄, (3ῃ Φεβρ.).

Δόξα: «Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς...» (ζήτει εἰς τήν 
Λιτήν τῆς Ἑορτῆς).

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου: «Πῶς μή θαυμά
σωμεν…».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» και τό Προ κεί με νον τῆς ἡμέ
ρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα, Καί νῦν: «Ὁ παλαιός ἡμερῶν...» (ζήτει εἰς τήν Λιτήν 

τῆς Ἑορτῆς).
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... »,Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», 

Δόξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαρι
τωμένη...». 

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀ γκά λαις τοῦ δι καί ου Συ με ών βα στα
χθῆ ναι κα τα δε ξάμε νος δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί
αν καί ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ γ΄ ἤχου, τά Τρι
α δι κὰ «Ἄ ξι όν ἐ στιν…» καί τό Τρι σά γι ον. Ἀ πο λυ τί κι ον· «Χαῖρε Κε
χαριτωμένη…». Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος
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Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», 
Δόξα τό αὐτό, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί τῶν Θε ο το κί ων τά 
τῆς Ἑορτῆς. 

 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοί τοῦ γ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ  (Γ΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς Ἑορτῆς.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῷ ὄρει τῷ 

Σινᾷ…» (2ᾳ Φεβρ.).
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί  Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα καί τό 

Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Καταβασίαι:  «Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν 

νόμῳ σκιᾷ…»
Ἐξαποστειλάρια: Τό Γ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερ

ται...» καί τό τῆς Ἑορτῆς «Ἐν πνεύματι τῷ 
ἱερῷ…».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα 4 καί Μεθέορτα· «Ὑπόδεξαί φησι 
Συμεών…» (3ῃ Φεβρ) εἰς 4, δευτεροῦντες τό 
α΄. Εἰς τά δύο τελευταῖα μετά τῶν στίχων 
εἰς μέν τό α΄: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου 
... τό σωτήριόν σου», εἰς δέ τό β΄ «Φῶς εἰς 
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν...».

Δόξα: Τό  Γ΄ Ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκιον πρό τῆς Εἰσόδου: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν … ὁ ἀ να στάς…»
Ἀπολυτίκια:  «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», «Χαῖρε Κε

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

Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
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Τρισάγιον
Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΙΣΤ΄ Ἐπιστολῶν· «Συνεργοῦντες 

παρακαλοῦμεν…» (Β΄ Κορ. στ΄ 1 – 10).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΣΤ΄ Ματ θαί ου· «Ἄνθρωπός τις 

ἀποδημῶν…» (Ματ θ. κε΄ 14 – 30).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν…».
Κοινωνικόν:   «Αἰνεῖτε…».
  «Εἴδομεν τό φῶς…» 
Ἀπόλυσις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Θεοκτίστου μάρτυρος. 

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

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

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

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

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

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.

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

Τῇ Πέμπτῃ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ
νη…» Κο ντά κι ον: «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…».
Ἐν τῷ Ἑσπε ρι νῷ: Ἑ σπέ ρι α: Τά 6 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ ἁ γί ου Θε ο δώ



72 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8-9

ρου, Δό ξα· «Σή με ρον ἀ νέ τει λεν ὑ πέρ τόν ἑ ω σφό ρον…» Καί νῦν· «Ὁ πα
λαι ός ἡ με ρῶν…». Εἴ σο δος, «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
καί τά Ἀ να γνώ σμα τα. Ἀ πό στι χα τοῦ ἁ γί ου, Δό ξα· «Τῶν τοῦ Θε οῦ δω ρε
ῶν…», Καί νῦν· «Ὁ τοῖς Χε ρου βείμ ἐ πο χού με νος…». «Νῦν ἀ πο λύ εις…», 
τό Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι α: «Στρα το λο γί ᾳ ἀ λη θεῖ…», Δόξα· τοῦ ἁ γί
ου Μα κα ρί ου: «Κα νό να πί στε ως…», Καί νῦν· «Χαῖ ρε Κε χα ρι τω μέ νη…». 
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀ γκά λαις…».

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

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

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

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

  Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς καί ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ
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τῆς κα τα λι μπα νο μέ νων ἐν μέν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ τῶν Ἀ να γνω σμά των, ἐν τῷ 
Με σο νυ κτι κῷ τῆς Λι τῆς, ἐν τῷ Ὄρ θρῳ τοῦ Πο λυ ε λέ ου, τοῦ Εὐ αγ γε λί ου 
τοῦ Ὄρ θρου, τοῦ Συ να ξα ρί ου, ἀ ντί τοῦ ὁ ποί ου ἀ να γι νώ σκε ται τό τῆς 9ης 
Φε βρου α ρί ου καί ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ τοῦ Ἀ πο στό λου καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου 
τῆς Ἑ ορ τῆς, ἀ ντί τῶν ὁ ποί ων ἀ να γι νώ σκο νται τά ἀ ντί στοι χα τῆς ἡ μέ ρας.

Ἐφεξῆς ψάλλομεν: 
Καταβασίας· «Ἀνοίξω τό στόμα μου...». 

Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».

10. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας). Χα ρα λά μπους ἱ ε ρο μάρ τυ
ρος. Ζή νω νος ὁ σί ου τοῦ Τα χυ δρό μου. Ἦχος δ΄, Ἑωθινόν Δ΄.
 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 10ης Φεβρ. Περίπτ. Β΄ § 2 καί
Πρβλ. Τυπ. 17ης Ἰαν. § 2, 3, 4).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:  «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κοντάκιον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον 
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ δ΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Ἱερομά

ρτυρος· «Ὅλος ἐκ νεότητος...» εἰς 4, δευτε
ροῦντες τό α΄.

Δόξα: Τοῦ Ἱερομάρτυρος· «Ἔθυσας τῷ Θεῷ...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου: «Ὁ διά σέ 

Θεοπάτωρ…».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν…», τό Προ κεί με νον τῆς ἡμέρας 

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀνα
γνώσματα ἐκ τοῦ Μηναίου.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα: «Τόν νοερόν ἀδάμαντα...».
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Καί νῦν: «Νεῦσον παρακλήσεσι…» (ζήτει εἰς τήν Πα
ρα κλη τι κήν, ὡς Καί νῦν τῶν ἀ πο στί χων τοῦ δ΄ 
ἤχου, Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις... »,Τρι σά γι ον
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Τό φαιδρόν…», Δόξα· τοῦ 

Ἁγίου· «Ὡς στύλος ἀκλόνητος...», Καί νῦν· 
«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...». 

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ δ΄ ἤχου, ἡ Λιτή τοῦ 
Ἱερομάρτυρος καί τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…». Τό Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί
κι ον τοῦ Ἁγίου καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:   Ὡς εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν καί ἀκολούθως 

τό τῆς γ΄ Στιχολογίας τοῦ Ἁγίου «Τήν καθα
ρότητα…», Δόξα, Καί νῦν τό Θεοτοκίον: «Τήν 
ἀπειρόγαμον…». 

 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοί τοῦ δ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ  (Δ΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ πρῶτος τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου· «Θησαυρόν πολύ

τιμον...» καί τά Καθίσματα· «Στύλος ἄσειστος 
τῆς Ἐκκλησίας…», Δόξα· «Τά στίφη τῶν 
πιστῶν…», Καί νῦν· «Μαρία τό σεπτόν…».

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

Καταβασίαι:  «Ἀνοίξω τό στόμα μου…».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Καταβασία· «Ἅπας γηγενής…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψα

ντες...», τοῦ Ἁγίου· «Ἐνθέως πυρσευόμενος…» 
καί τό Θεοτοκίον· «Μαρία καταφύγιον…».
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Αἶνοι: Ἀναστάσιμα 4 καί τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἁγίου· 
«Οἱ τῆς Ἑλλάδος νῦν παῖδες...» εἰς 4, (εἰς τά 
δύο τελευταῖα μετά τῶν στίχων «Δίκαιος ὡς 
φοῖνιξ ἀνθήσει…» καί «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ 
γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος»).

Δόξα: «Τό Δ΄ Ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν … ὁ ἀ να στάς…».
Ἀπολυτίκια:  «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα…», 

«Ὡς στύλος ἀκλόνητος…», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 
καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Τρισάγιον

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι…» (Β΄ 
Τιμ. β΄ 1 – 10) (26ῃ Ὀκτ.).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΖ΄ Ματ θαί ου (Χαναναίας)· «Ἐξῆλθεν 
ὁ Ἰησοῦς εἰς τά μέρη…» (Ματ θ. ιε΄ 21 – 28 )

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

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΓ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί 
Εὐαγγέλια ΙΣΤ΄ Ἑβδ. Λουκᾶ.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βλασίου Ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης. 

Ἡ ἀ κο λου θί α δι ά τόν ἅ γι ον Βλά σι ον ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη
ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου…». Εἰς τούς Αἴ νους τά εἰς τόν 
ἑ σπε ρι νόν στι χη ρά. Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν…».
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 Δι ά τήν ἁ γί αν Θε ο δώ ραν ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ἐξ ἰ δι αι τέ ρας φυλ
λά δος.

12. ΤΡΙΤΗ. Με λε τί ου ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ ντι ο χεί ας. Χρή στου νε ο μάρ τυ ρος 
τοῦ Κη που ροῦ. 

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

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

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

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

17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Τελώνου καί Φαρισαίου. Ἔ ναρ ξις Τρι ῳ-
δί ου. Θε ο δώ ρου με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ Τή ρω νος, Μα ρι ά μνης ἰ σα πο στό λου, 
Μαρ κι α νοῦ καί Πουλ χε ρί ας τῶν εὐ σε βῶν βα σι λέ ων. Αὐ ξι βί ου ἐ πι σκό που 
Σό λων. Ἦχος πλ. α΄, Ἑωθινόν Ε΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καί Προφῆται…».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως…».
Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

δί ου «Μή προσευξώμεθα…» εἰς 3.
Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Πα ντο κρά τορ Κύ ρι ε…».
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Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Ἐν τῇ 
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…».

Εἴσοδος:  «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας· «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀπόστιχα: Τά ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τοῦ Τριῳ δί ου· «Βε βα ρη μέ νων τῶν ὀ φθαλ

μῶν…».
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ναός καί πύλη…». 
 «Νῦν ἀπολύεις... »,Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον…» 

Δό ξα, Καί νῦν· «Χαῖρε πύλη Κυρίου...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλμόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου, τά Τρι
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…» καί τό Τρι σά γι ον. Ἀντί τῆς Ὑπακοῆς τά Κα τα
νυ κτι κά τρο πά ρι α: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς...», «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…» «Τῆς 
εὐσπλαγχνί ας…». Ἀ πό λυ σις «Ὁ ἀ να στάς…».

ΟΡΘΡΟΣ

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

«Τόν συνάναρχον Λόγον...», Δόξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν· «Χαῖρε πύλη Κυρίου...».

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

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

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

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Ἀναστάσιμα Κοντάκιον καί Οἶκος, τά 
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Καθίσματα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τα πεί νω σις ὕ ψω
σε κα τῃ σχυ μέ νον...» Δό ξα· «Τα πεί νω σις ὕ ψω
σε πά λαι Τε λώ νην…» Καί νῦν· τό Θεοτοκίον 
τοῦ Τριῳδίου· «Ταχύ δέξαι Δέσποινα…».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Τριῳδίου, τό Συ να
ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι
ῳ δί ου.

Καταβασίαι: «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Θεόν ἀνθρώποις...»
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χρι

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

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

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν ... ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον…», τοῦ Ἀποστόλου 

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

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

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

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστι...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
 «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».
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Κατά τήν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΔ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί 
Εὐαγγέλια ΙΖ΄ Ἑβδ. Λουκᾶ.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Σινάου. 

19. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Φιλοθέης ὁσίας τῆς Ἀθηναίας. 
 
20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης. 
Διδύμου, Νεμεσίου καί Ποταμίου μαρτύρων τῶν Κυπρίων.

Κατάλυσις εἰς πάντα.

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

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

 Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα μου…». Κοντάκιον· «Προστασία 
τῶν Χριστιανῶν…». Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον εἰς Ἱεράρχην (13ῃ 
Νοεμβρ.).

Κατάλυσις εἰς πάντα.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης. 
Κλήμεντος μάρτυρος.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ. (Ἀσώτου). Α΄ καί Β΄ εὕ ρε σις τῆς τι μί ας 
κά ρας τοῦ Τι μί ου, Ἐν δό ξου Προ φή του Προ δρό μου καί Βα πτι στοῦ 
Ἰ ωάν νου. Ἦ χος πλ. β΄. Ἑ ω θι νόν ΣΤ΄.

(Τ.Μ.Ε. Πρβλ. Τυπ. 10ης Φεβρ. Περίπτ. Γ΄ § 3, 4, 5).
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
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Ἀπολυτίκιον: «Καί τρόπων μέτοχος…».
Κοντάκιον: «Καρπούς τούς λογικούς…» (23ῃ Φεβρ.).
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός ...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. β΄ ἤχου 4, τά δύ ο Ἰ δι

ό με λα τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Εἰς ἀ να μάρ τη τον χώ
ραν...» εἰς 3 καί τοῦ Προδρόμου· «Χαίροις ἡ 
ἱερά κεφαλή...» 3.

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

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

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀπόστιχα:   Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν παν

σεβάσμιος…».
Καί νῦν: Τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς πατρικῆς δωρεᾶς…».

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

Δό ξα τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα», 
Καί νῦν· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Ἀπόλυσις:   «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, 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, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· «Ἐκ 
γῆς ἀνατείλασα...» καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν καί ἀκολούθως 

τό εἰς τήν γ΄ στιχολογίαν Κάθισμα τοῦ Προ
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δρόμου· «Ὁ Ἡρώδης Πρόδρομε…» μετά τοῦ 
Θεοτοκίου· «Μωϋσῆς ἑώρακε…»..

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

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

Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος, ὁ τοῦ Τρι ῳ δί ου καί ὁ τοῦ 
Προδρόμου.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Ἀναστάσιμον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος, 
τά δύο Καθίσματα τοῦ Προδρόμου· «Ὡς ἐν 
ταμείῳ θησαυρός…» καί «Τοῦ βαπτιστοῦ ἡ 
κεφαλή…»  καί τό μετά τήν γ΄ ᾨδήν Κάθισμα 
τοῦ Τριῳδίου· «Ἀγκάλας πατρικάς…» μετά 
τοῦ Θεοτοκίου· «Ἀνύμφευτε ἁγνή…».

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

Καταβασίαι:   «Τήν Μωσέως ᾠδήν….».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Καταβασία· «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσε…».
Ἐξαποστειλάρια: Τό ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω

πος…», τά δύ ο τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τόν πλοῦ
τον ὅν μοι δέ δω κας…» καί· «Ἐσκόρ πι σα τόν 
πλοῦ τόν σου…», τοῦ Προδρόμου «Λαμπρο
φανής ἀνέτειλεν…» καί τό Θεοτοκίον· «Ψυ
χαγωγεῖται Πάναγνε...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 3, τοῦ Τρι ῳ δί ου 2 καί τοῦ Προ
δρόμου 3.

Δόξα:    Τοῦ Τριῳδίου· «Πάτερ ἀγαθέ…».
Καί νῦν:   «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία:   Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:   Τῆς Κυριακῆς. 
Εἰσοδικόν:   «Δεῦτε προσκυνήσωμεν… ὁ ἀναστάς…».
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Ἀπολυτίκια: Τό ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαί Δυνάμεις…», 
«Ἐκ γῆς ἀνατείλασα…», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα 
καί τό τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς πατρῴας δόξης σου…».
Τρισάγιον. 

Ἀ πό στο λος: Τοῦ Προ δρό μου· «Ὁ Θε ός ὁ εἰ πών…» (Β΄ Κορ. 
δ΄ 6  15).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΖ΄ Λουκᾶ (Ἀ σώ του)· «Ἄν θρω πός 
τις εἶ χε δύ ο υἱ ούς…» (Λουκ. ι ε΄, 1132).

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

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

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

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τα ρα σί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως, Μαρ
κέλ λου Ἀ πα μεί ας τῆς Κύπρου, Ῥηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου. 

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

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προ κο πί ου ὁ σί ου τοῦ Δε κα πο λί του, Γε λα σί ου μάρ τυ ρος.

Αὐστηρά νηστεία.

28. ΠΕΜΠΤΗ. Βα σι λεί ου ὁ μο λο γη τοῦ, Νυμ φᾶ καί Εὐ βού λου Ἀ πο στό
λων. Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Ῥωμαίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

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


