
ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΤΡΙΤΗ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος, Ἰούστου, Χαρίτωνος καί 
Χαριτοῦς μαρτύρων. 

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Νι κη φό-
ρου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ. 

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος
Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Ψάλλονται ἅπαντα τά τῆς ἑορτῆς τῆς Τετάρτης τῆς Μεσοπεντη-
κοστῆς, ἐξαιρουμένων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Ἀναγνωσμάτων, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ τοῦ Συναξαρίου, ἀντί τοῦ ὁποίου λέγεται τό τῆς ἡμέρας, ἐν δέ 
τῇ Λειτουργίᾳ τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου, ἀντί τῶν ὁποίων 
ἀναγινώσκονται τά τῆς ἡμέρας. (Τετάρτης Ε΄ Ἑβδομάδος Πράξεων και 
Τετάρτης Ε΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου).

3. ΠΕΜΠΤΗ. Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς. Πάππου 
ὁσίου καί ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας).

 Ἠ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πάππου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.
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4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μη τρο φά νους Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως, 
Μάρ θας καί Μα ρί ας ἀ δελ φῶν τοῦ Λα ζά ρου.

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος. Δωροθέου 
ἐπισκόπου Τύρου.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας. (Σάβ βα τον Ε΄ Ἑ βδο μά δος Πρά-
ξε ων καί Σάβ βα τον Ε΄ Ἑ βδο μά δος Ἰ ωάν νου).

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ.  Ἱ λα ρί ω νος ἡ γου μέ νου τῆς Μο νῆς Δαλ μά-
των, Ἀτ τά λου τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ. Ἦχος πλ. α΄. Ἑωθινόν Η΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 29, 30, 31)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τό φαι δρόν τῆς ἀναστάσεως...».
Κοντάκιον: «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».
  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

τοῦ Τυ φλοῦ· «Ὁ τυφλός γεννηθείς...» εἰς 3.
Δόξα: Τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε παράγων ἐν τῇ ὁδῷ...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. α΄ ἤχου· «Ἐν τῇ 

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

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν· «Σέ τόν σαρ κω-

θέντα...» καί τά στι χη ρά τοῦ Πά σχα· «Πά σχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δό ξα: Τοῦ Τυ φλοῦ· «Δι και ο σύ νης ἥ λιε...».
Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
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Ἀπολυτίκια: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», Δό ξα, Καί νῦν· 
«Χαῖ ρε πύ λη Κυ ρί ου...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών «Κρά τος τῆς ἑ νι αί ας...» 
Δό ξα· τό ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ τῆς Λι τῆς: «Ὅ λον τόν βί ον, ὁ Τυφλός...», 
Καί νῦν· «Νεῦ σον πα ρα κλή σε σι...». Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐστιν...», τό Τρι-
σά γι ον καί ἡ Ὑ πα κο ή «Ἀγ γε λι κῇ ὁ ρά σει...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», Δό ξα· τό αὐ τό, 

Καί νῦν· «Χαῖ ρε πύ λη Κυ ρί ου...».
Καθίσματα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν ὡς ἐν τῷ Πε ντη-

κο στα ρί ῳ.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Η΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Τοῦ Πά σχα καί τῆς Θε ο τό κου, ἐκ τοῦ Πε ντη-

κο στα ρί ου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Ὁ τῶν 

ὅ λων Δε σπό της καί ποι η τής...» (δίς). 
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Τυφλοῦ. Τό Συνα-

ξάριον τῆς ἡμέρας  καί τό ὑπόμνημα τοῦ Πεν-
τηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ...»
Ἀντί Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα καί τῆς 

Θεοτόκου μετά τῶν Μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῇ 
Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Ἡ Καταβασία: «Σέ 
τήν ὑπέρ νοῦν καί λόγον...».

Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Πά σχα· «Σαρ κί ὑ πνώ σας ὡς θνη τός...», καί 
τά δύ ο τοῦ Τυ φλοῦ· «Τούς νο ε ρούς μου ὀφθαλ-
μούς...» καί «Πα ρά γων ὁ Σω τήρ ἡμῶν...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά 4 καί τά 4 στι χη ρά τοῦ 
Πά σχα «Πά σχα ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.
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Δόξα: Τοῦ Τυ φλοῦ: «Τίς λα λή σει τάς δυ να στεί ας σου 
Χρι στέ...».

Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τοῦ Πά σχα. 
Εἰ σο δι κόν: Τοῦ Πά σχα.
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 

καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Εἰ καί ἐν τά φῳ...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς τοῦ Τυ φλοῦ· «Ἐ γέ νε το πο ρευ ο μέ-

νων ἡ μῶν...» (Πρ. ι στ΄  16 – 34).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς τοῦ Τυ φλοῦ· «Πα ρά γων ὁ Ἰ η σοῦς...» 

(Ἰ ω. θ΄ 1 – 38).
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ὁ Ἄγ γε λος ἐ βό α... Φω τί ζου, φω τί ζου...».
Κοινωνικόν: «Σῶμα Χριστοῦ...»
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»: «Χριστός ἀνέστη...»
 «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» 
Ἀπόλυσις:     «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΣΤ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγ-
γέλια ΣΤ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θεοδότου Ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

8. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων 
Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος. 

Πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Κυρίλλου Ἀρχι-
επισκόπου Ἀλεξανδρείας.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 35, 36, 37)
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Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τόν συ νά ναρ χον Λό γον...».
Κοντάκιον: «Τῆς ψυχῆς τά ὄμματα...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 Με τά τό «Δό ξα τῇ ἁ γί ᾳ καί ὁ μο ου σίῳ...», τό «Χρι στός ἀ νέ στη...» 
(δε κά κις), ἡ Με γά λη Συ να πτή καί ἡ ἐκ φώ νη σις «Ὅ τι πρέ πει σοι...», ὡς 
ἐν τῷ Ὄρ θρῳ τοῦ Πά σχα.
Ἑσπέρια: Τά 6 Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου «Τάς ἑ σπε ρι-

νάς ἡ μῶν εὐ χάς...» (ζή τει καί τῇ Τρί τῃ τῆς Στ΄ 
Ἑ βδο μά δος ἑ σπέ ρας ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ).

Δόξα: «Τόν τῷ Πατρί συνάναρχον...».
Καί νῦν: «Τήν παγκόσμιον δόξαν...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας «Τό ἔλεός σου Κύριε…».
Ἀπόστιχα: Τό ἀ να στά σι μον στι χη ρόν «Τῷ πά θει σου Χρι-

στέ...» καί τά 4 στι χη ρά τοῦ Πά σχα «Πάσχα 
ἱ ε ρόν...» με τά τῶν στί χων αὐ τῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα...» με τά τοῦ «Χρι στός 
ἀ νέ στη...» (τρίς) καί εὐ θύς ἡ

Ἀπόλυσις: Διαλογικῶς ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Ἀναγινώσκεται ἡ καλουμένη Θ΄ τοῦ Πάσχα.

ΟΡΘΡΟΣ

 Ὅ λη ἡ ἀ κο λου θί α τε λεῖ ται ἀ πα ραλ λά κτως ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν 
τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ τῇ Κυ ρι α κῇ τοῦ Πά σχα, κα τα λιμπα νο μέ νων τοῦ Ὑπο-
μνή μα τος τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου καί ἀ να γι νω σκο μέ νου μό νον τοῦ Συ να ξα-
ρί ου τῆς ἡ μέ ρας.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Ἀ πα ραλ λά κτως ὡς τῇ Κυ ρι α κῇ τοῦ Πά σχα, πλήν τοῦ Κα τη χη τι κοῦ 
Λό γου, τοῦ ἀ πο λυ τι κί ου τοῦ Ἁγ. Ἰ ωάν νου τοῦ Χρυ σο στό μου καί τῶν ἀ να-
γνω σμά των.
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Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀπόστολος: Τετάρτης Στ΄ Ἑβδομάδος τῶν Πράξεων (Πρ. 

ιη΄, 22 – 28).
Εὐαγγέλιον: Τετάρτης Στ΄ Ἑβδομάδος Ἰωάννου (Ἰω. ιβ΄ 36 

– 47).
Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

10. ΠΕΜΠΤΗ. Η Α ΝΑ ΛΗ ΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ ΘΕ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ - 
ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ. Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης τῶν μαρτύρων.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 38, 39, 40)

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ να γι νώ σκε ται ἡ Θ΄ τοῦ Πά σχα, ὡς καί ἐν τῇ Δι α και νη σί μῳ ἑ βδο μά δι.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...» εὐ θύς «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...» 
(τρίς) καί ὁ  Προ οι μι α κός.
Ἑσπέρια: Τά 5 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὁ Κύ ρι-

ος ἀ νε λή φθη εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ, εἰς 6, δευ-
τε ροῦ ντες τό πρῶ τον.

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Τῶν κόλ πων τῶν πα τρι κῶν μή 
χω ρι σθείς...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου...»  καί τά Ἀ να-
γνώ σμα τα.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα «Ἐ τέ χθης ὡς αὐ-
τός ἠ θέ λη σας...» κτλ, με τά στί χων: Εἰς τό β΄ 
«Πάντα τά ἔθνη, κρο τή σα τε χεῖ ρας, ἀ λα λά-
ξα τε τῷ Θε ῷ τῷ Σω τῆ ρι ἡ μῶν» καί εἰς τό γ΄ 
«Ἀ νέ βη ὁ Θε ός ἐν ἀ λα λαγμῷ, Κύ ρι ος ἐν φω νῇ 
σάλ πιγ γος».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόμελον «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...» (τρίς).
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Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς ἀ φ’ ἡ μῶν εἰς τούς 
οὐ ρα νούς καί ἐν δε ξι ᾷ κα θί σας τοῦ Θε οῦ καί 
Πα τρός, Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός Θε ός...».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τό· «Εὐ λο γη τός...» εὐ θύς Τρι σά γι ον, ὁ Ν΄ Ψαλ μός καί τά δι ά 
τήν Λι τήν τῆς ἑ ορ τῆς 6 Ἰ δι ό με λα. «Ἀ νελ θών εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ. με τά 
τοῦ· Δό ξα, Καί νῦν· «Κύ ρι ε, τό μυ στή ρι ον...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί-
κι ον «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκιον: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό-

ξῃ...» (τρίς).
Καθίσματα: Τῆς ἑορτῆς ἐκ δευτέρου ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προκείμενον: «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος».
Στίχος: «Πά ντα τά ἔ θνη, κρο τή σα τε χεῖ ρας, ἀ λα λά ξα-

τε τῷ Θε ῷ τῷ Σω τῆ ρι ἡ μῶν».
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῆς ἑορτῆς τό Γ΄ Ἑωθινόν· «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς 

πρωΐ πρώτῃ Σαββάτου...» (Μάρκ. ις΄, 9 – 20).
 «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐλέησόν με ὁ 
Θεός...» καί τό Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον ἐν οὐ ρα-
νοῖς...».

Κανόνες: Ἀμφότεροι τῆς ἑορτῆς. Ὁ α΄ μετά τῶν Εἱρμῶν, 
εἰς 6, καί ὁ β΄, εἰς 4, ἄνευ στίχων.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: «Ἐπιβάς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν...» (ἅπαξ).
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς ἑορτῆς. Συναξάριον 

τῆς ἡμέρας ἐκ τοῦ Μηναίου καί τό Ὑπόμνημα 
τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων, ἡ α΄ με-

τά τῶν εἱρ μῶν ἄ νευ Στί χου ἤ Προϋ μνί ου καί 



236 ΙΟΥΝΙΟΣ 10

ἡ β΄ με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων· «Ἄγ γε λοι τήν 
ἄ νο δον...», Δό ξα, Καί νῦν, τό Θε ο το κί ον, καί ἡ 
κα τα βα σί α: «Χαί ροις ἄ νασ σα...».

Ἐξαποστειλάριον: «Τῶν Μα θη τῶν ὁ ρώ ντων Σε ἀ νε λή φθης...» 
(τρίς).

Αἶ νοι: Τά 3 Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς ἑ ορ τῆς «Ἀγ γε λι-
κῶς οἱ ἐν κό σμῳ...» κτλ. εἰς 4.

Δό ξα, Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον· «Ἐ τέ χθης ὡς αὐτός ἠθέλησας...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς.

Ἀντίφωνον Α΄
• Πάντα τά ἔθνη κροτήσατε χεῖρας,
ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως.
• Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός,     
Βασιλεύς μέγας ἐπί πᾶσαν τήν γῆν.    
• Ὑπέταξας λαούς ἡμῖν, καί ἔθνη ὑπό τούς
πόδας ἡμῶν.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄
• Μέγας Κύριος, καί αἰνετός σφόδρα.                    
• Ὁ Θεός ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.                  
• Ὅτι ἰδού οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς                        
συνήχθησαν.

 Δόξα, Καί νῦν: «Ὁ Μονογενής Υἱός...»

Ἀντίφωνον Γ΄ 
• Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τά ἔθνη.
• Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν,
καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.            
• Κλινῶ εἰς παραβολήν τό οὖς μου,            
ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τό πρόβλημά μου.

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ 
ἀναληφθείς 
ἀφ’ ἡμῶν εἰς 
τούς οὐρανούς...» 

«Ἀνελήφθης
ἐν δόξῃ...». 
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Εἰσοδικόν: «Ἀ νέ βη ὁ Θε ός ἐν ἀ λα λα γμῷ Κύ ρι ος ἐν φω νῇ 
σάλ πιγ γος. Σῶ σον ἡ μᾶς, Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐν δό ξῃ 
ἀ να λη φθείς ἀ φ' ἡ μῶν εἰς τούς οὐ ρα νούς, ψάλ-
λο ντάς Σοι, Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Κοντάκιον: «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας οἰ κο νο μί αν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῆς Ἑορτῆς: «Τόν μέν πρῶτον λόγον ἐποιη-

σάμην...» (Πράξ. α΄, 1 – 12).
Εὐαγγέλιον: Τῆς Ἑορτῆς: «Ἀ να στάς ὁ Ἰ η σοῦς ἐκ νε κρῶν...» 

(Λουκ. κ δ΄, 36 – 53).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Σέ τήν ὑπέρ νοῦν...». 
Κοινωνικόν: «Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα».
 «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις: Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Σημείωσις:  Ἀπό σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως:

     Ἀπόλυσις: Ἡ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς ἑορτῆς.
     Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...»
  Ἡ Τιμιωτέρα.
     Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...»
     Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...»
     Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...»
     Κοινωνικόν: Τῆς ἡμέρας. 
     Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
     Ἀπόλυσις:   «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βαρ νά βα Ἀ πο στό λου (ἐκ τῶν Ο΄) ἱ δρυ τοῦ καί προ-
στά του τῆς Ἁ γι ω τά της Ἐκ κ λη σί ας τῆς Κύ πρου. Βαρ θο λο μαί ου ἀ πο στό-
λου (ἐκ τῶν ΙΒ΄). Βαρ νά βα ὁ σί ου του ἐν Βά σῃ, Λουκᾶ Συμφερουπόλεως 
τοῦ ἰατροῦ.

Σήμερον ἄγουσι τά ὀνομαστήριά των 
ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας 

καί ὁ ἐφησυχάζων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβας.
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Πανηγυρίζει ὁ νέος Καθεδρικός Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Λευκωσίας 

 Αἱ Ἀ κο λου θί αι τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τοῦ Ὁσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν 
Βάσσῃ εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
 Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα ψάλλεται ἐν συνδυασμῷ πρός τήν 
ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ ἀκολουθίαν τῆς Παρασκευῆς μετά τήν Ἀνάληψιν. 

Τῇ Πέμπτῃ ἑσπέρας:
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Μεθέορτα «Ἀνελθών εἰς οὐρανούς…» 3 (ζήτει 

τῇ Πέμπτῃ μετά τήν Ἀνάληψιν ἑσπέρας) καί 
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐκ τῶν Κυπρίων 
Μηναίων «Εἴληφας Ἀπόστολε...» 3. 

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Βαρνάβα πανεύφημε...».
Καί νῦν: Μεθέορτον· «Ἐτέχθης, ὡς αὐτός ἠθέλησας...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Μέγα Προ κεί με νον «Ὁ 

Θεός ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ» μετά 
τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ 
καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τοῦ Ἀποστόλου.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἁγίου «Ἀξίως ὄντως 
Βαρνάβας ἐπεκλήθης…».

Δόξα: Τοῦ Ἁγίου· «Λευϊτικῆς ἐκβλαστήσας φυλῆς...».
Καί νῦν: Μεθέορτον· «Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις...»
  «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: «Τό μέγα κλέος...», Δό ξα· «Ὡς τοῦ Παύλου...», 

Καί νῦν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς ἀ φ' ἡ μῶν...».

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα, τό Τρι σά γι ον καί 
τό Ἀ πο λυ τί κι ον τοῦ Ἀποστόλου.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
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Ἀπολυτίκια:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τοῦ Ἀποστόλου καί τά τοῦ Πεντηκοσταρίου 

ἀντί Θεοτοκίων (Παρασκευῇ μετά τήν Ἀνάλη-
ψιν πρωΐ).

Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
Προκείμενον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ 

καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτοῦ».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου:  Τοῦ Ἀποστόλου: «Ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καί ἑτέ- 
ρους…» (Λουκ. ι΄ 1 – 15) (ζή τει τῇ Παρασκευῇ 
τῆς Ε΄ Ἑβδ. Λουκᾶ).

Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου…». Καί νῦν· 
«Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός…» 
τό Ἰ δι ό με λον «Ἀπόστολε τοῦ Σωτῆρος…».

Κανόνες:   Τῆς ἑορτῆς καί τοῦ Ἁγίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Κα θί σματα τοῦ Ἁγίου «Δογματίζων Τριά-

δος τό τριλαμπές...», Δό ξα «Τοῦ νόμου τήν 
σκιάν…», Καί νῦν· τό τῆς Ἑορτῆς.

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τοῦ Ἀποστόλου καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι:   «Θείῳ καλυφθείς...».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Χαίροις Ἄνασσα...».
Ἐξαποστειλάρια: Τοῦ Ἀποστόλου «Ἐπί Σταυροῦ ἐξέτεινας...», 

«Ὡς μύστης καί Ἀπόστολος…» καί τῆς Ἑορτῆς 
«Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων...».

Αἶ νοι: Τά 3 Προσόμοια τῆς κυριωνύμου ἡμέρας 
τῆς Ἑορτῆς «Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ, πανη- 
γυρίσωμεν…» (ζήτει τῇ Πέμπτῃ τῆς Ἀναλή-
ψεως εἰς τούς αἴνους) καί τοῦ Ἁγίου τά 3 προ - 
σό μοια «Καθαρόν ἐνδιαίτημα…».

Δό ξα:    Τοῦ Ἁγίου· «Βαρνάβα θεόπνευστε...».
Καί νῦν:   «Κύριε, ἀναλαμβανομένου σου...».
Δο ξο λο γί α:  Με γά λη· καί Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου 

«Ὡς τοῦ Παύλου...».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:   Τῆς Ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν… Σῶσον ἡμᾶς… ὁ ἐν 

δόξῃ ἀναληφθείς...» 
Ἀπολυτίκια:  «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...», «Τό μέγα κλέος...» 

καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον:   «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».
   Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου «Βαρνάβας καί Σαῦλος ὑπέστρε-

ψαν...» (Πράξ. ιβα΄ 25 - ιγ΄ 12).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Ἁγίου «Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει...» 

(Λουκ. ι΄ 16 – 21) (ζήτει τῇ 8ῃ Νοεμβρίου).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν:   «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς...».

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ 
ὁσίων, Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου.

Αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου καί τοῦ ἁγίου Ζήνωνος 
εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν Ἁ γί ων 318 Θε ο φό ρων Πα τέ ρων τῆς ἐν Νι καί ᾳ Α΄ 
Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου. Ἀ κυ λί νης μάρ τυ ρος, Τρι φυλ λί ου ἐ πι σκό που Λή-
δρας. Ἦχος πλ. β΄. Ἑωθινόν Ι΄.

 Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια Μη- 
ναῖα.
 Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τριφυλλίου, Προστάτου καί Πολιούχου Ἁγίου 
τῆς πόλεως τῆς Λευκωσίας, θά ἑορτάζηται ἀπό ἐφέτος πανηγυρικῶς ἐν 
τῷ Καθεδρικῷ Ἱερῷ ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα ἐν Λευκωσίᾳ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
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Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας...».
Ἀπόλυσις:  (μικρά)· «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς…».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Στι χη ρά Ἀ να στά σι μα· «Νί κην ἔ χων Χρι στέ...» 

κτλ.: 3, Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς Ἀ να λή ψε ως· 
«Ὁ Κύ ρι ος ἀ νε λή φθη εἰς οὐ ρα νούς...» κτλ. 3, 
Στι χη ρά Προ σό μοι α τῶν Πα τέ ρων· «Ἐκ γα- 
στρός ἐ τέ χθης πρό ἑ ω σφό ρου...» 4.

Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τάς μυστικάς 
σήμερον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. β΄ ἤχου· «Τίς μή μακα- 
ρίσει σε...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας· 
«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δόξα: Τό Ἰδιόμελον τῶν Πατέρων· «Τήν ἐτήσιον μνή- 

μην...».
Καί νῦν: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς ἑ ορ τῆς· «Κύ ρι ε, τό μυ στή-

ριον...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγ γε λι καί δυ νά μεις...» Δό-

ξα, τῶν Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...», 
Καί νῦν, τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἀ νε λή φθης ἐν δό ξῃ...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν καί ἐν δό ξῃ ἀ να-
ληφθείς ἀ φ' ἡ μῶν εἰς τούς οὐ ρα νούς καί ἐν 
δε ξιᾷ κα θί σας τοῦ Θε οῦ καί Πα τρός, Χρι στός 
ὁ ἀ λη θι νός Θε ός...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών· «Τρεῖς ὑ πο στά σεις 
ὑμνοῦ μεν...», τά δι ά τήν Λι τήν Δό ξα τῶν Πα τέ ρων· «Ἀ πο στο λι κῶν πα ρα-  



242 ΙΟΥΝΙΟΣ 13

δό σε ων...». Καί νῦν τῆς ἑ ορ τῆς· «Κύ ρι ε, τῆς οἰ κο νο μί ας πλη ρώ σας...». Τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῶν Πα τέ ρων 
«Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θεός Κύριος...», τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα μετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. β΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ι΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος, τῆς Ἀναλήψεως καί τῶν Πα-

τέρων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον· «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας...» 

καί τά κα θί σμα τα τῶν Πα τέ ρων καί τῆς Ἀ να-
λή ψε ως: «Φω στῆ ρες ὑ πέρ λα μπροι...». Δό ξα· 
«Τῶν Νι κα έων ἡ λαμπρά πό λις...» Καί νῦν· 
«Ὁ ἀ νελ θών εἰς οὐ ρα νούς με τά δό ξης...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Πα τέ ρων. Συ να ξά-
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ Πε ντη-
κο στα ρί ου.

Καταβασίαι: «Θείῳ καλυφθείς...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ καταβασία· «Χαίροις ἄνασσα...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τι βε ρι ά δος θά λασ σα...», 

τῶν Πα τέ ρων: «Πα τέ ρων θεί ων σή με ρον...» 
καί τῆς Ἀ να λή ψε ως· «Τῶν μα θη τῶν ὁρώντων 
Σε ἀ νε λή φθης...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τά τρί α στι χη ρά Προ σό μοι α 
τῶν Πα τέ ρων· «Ὅ λην συγκρο τή σαντες...» εἰς 4.

Δόξα: Τῶν Πα τέ ρων: «Τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων ὁ χο-
ρός...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.
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Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀναστάς...».
Ἀπολυτίκια: «Ἀγ γε λι καί δυ νά μεις...», «Ἀ νε λήφθης ἐν δό-

ξῃ...», «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος εἶ...», τοῦ Ἀποστό-
λου Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Τήν ὑπέρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Ζ΄ Πράξεων: «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος πα- 

ραπλεῦσαι...» (Πρ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36).
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Ζ΄ Ἰ ωάν νου: «Ἐ πά ρας ὁ Ἰ η σοῦς τούς 

ὀ φθαλ μούς...» (Ἰ ω. ιζ΄ 1 – 13).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...».
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» καί Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ζ΄ Ἑβδ. Πράξεων καί Εὐαγγέλια 
Ζ΄ Ἑβδ. Ἰωάννου.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἐλισσαίου Προφήτου καί Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

15. ΤΡΙΤΗ. Ἀ μώς Προ φή του, Ἱ ε ρω νύ μου Ὁ σί ου καί Αὐ γου στί νου ἐ πι σκό-
που Ἱπ πῶ νος.
 
16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τύ χω νος ἐ πι σκό που Ἀ μα θοῦ ντος τῆς Κύ πρου.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τύχωνος εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

17. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Μανουήλ καί λοιπῶν 
μαρτύρων. Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλωνίδου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.
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18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ Ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ τῆς τῆς Ἀ να λή ψε ως τοῦ Κυ ρί ου. 
Λεοντίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, Λεοντίου 
ἐπισκόπου Νεαπόλεως Κύπρου.

Σή με ρον ἄ γει τά ὀ νο μα στή ρι ά του
ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λε ό ντι ος.

Αἱ Ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Λεοντίου μάρτυρος και Λεοντίου ἐπι-
σκόπου εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἐν τῇ κυ ρί ᾳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς, ἐ ξαι ρου μέ νων 
ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ τῶν Ἀ να γνω σμά των καί τῆς Λι τῆς, ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ 
τῆς Λι τῆς καί ἐν τῷ Ὄρ θρῳ τοῦ Πο λυ ε λέ ου καί τοῦ με τ’ αὐ τόν Κα θί σμα-
τος καί τοῦ Εὐ αγ γε λί ου. Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ· Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον 
τῆς ἡ μέ ρας (Πα ρα σκευ ῆς Ζ΄ Ἑ βδο μά δος Πρά ξε ων καί Πα ρα σκευ ῆς Ζ΄ 
Ἑ βδο μά δος Ἰ ωάν νου). (Πραξ. κ ζ΄ 1 – κη΄ 1) καί (Ἰ ωάν. ιζ΄ 18 – 26).

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρό τῆς Πε ντη κο στῆς (Ψυ χο σάβ βα τον). Μνεί αν ἐ πι-
τε λοῦ μεν πά ντων τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νος κε κοι μη μέ νων Ὀρ θο δό ξων Χρι-
στι α νῶν, Πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡ μῶν. Ἰ ού δα (Θαδ δαί ου) ἀ πο στό λου, 
Ζω σί μου μάρ τυ ρος, Παϊ σί ου τοῦ Με γά λου.

Τῇ Πα ρα σκευ ῇ ἑ σπέ ρας: Ἐν τῇ Θ΄ Ὥ ρᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἀ νε λή φθης ἐν 
δό ξῃ...», Κο ντά κι ον: «Τήν ὑ πέρ ἡ μῶν πλη ρώ σας οἰ κο νο μί αν...», Ἀ πό λυ σις 
(μι κρά)· «Ὁ ἐν δό ξῃ ἀ να λη φθείς...».

Ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ: (Ἑ σπε ρι νός ἄ νευ Εἰ σό δου). Εἰς τό· «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα-
ξα...» τά 3 Μαρ τυ ρι κά καί τά 3 τῶν κε κοι μη μέ νων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο-
στα ρί ῳ. Δό ξα· «Θρη νῶ καί ὀ δύ ρο μαι ...», Καί νῦν· «Τίς μή μα κα ρί σει 
σε...» καί εὐ θύς τό «Φῶς ἱ λα ρόν...». Ἀντί τοῦ Προ κει μέ νου, ψάλ λε ται 
τό «Ἀλ λη λού ϊα» (τρίς) με τά στί χων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. Εἶ τα τό· 
«Κα τα ξί ω σον» καί τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα· τό Μαρ τυ ρι κόν καί τά Νε-
κρώ σι μα ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ. Δό ξα· «Ἀρ χή μοι καί ὑ πό στα σις», Καί 
νῦν· «Πρε σβεί αις τῆς τε κού σης Σε». Με τά τό «Νῦν ἀ πο λύ εις», ψάλ λε ται 
ὁ νε κρώ σι μος Κα νών τῆς Παν νυ χί δος «Ἐν οὐ ρα νί οις θα λά μοις» με τά τῶν 
στί χων, εἰς μέν τό α΄ Τρο πά ρι ον ἑ κά στης ᾨ δῆς «Πρε σβεί αις τῶν Μαρ τύ-
ρων σου, Χρι στέ ὁ Θε ός ἀ νά παυ σον τάς ψυ χάς τῶν δού λων σου», εἰς δέ 
τό β΄ «Αἱ ψυ χαί αὐ τῶν ἐν ἀ γα θοῖς αὐ λι σθή σονται». Εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α 
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Δό ξα, Καί νῦν. Με τά τήν Θ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος, ψάλ λε ται ὁ Εἱρ μός «Θε όν 
ἀν θρώ ποις». Τρι σά γι ον. Ἀ πο λυ τί κι α «Ὁ βά θει σο φί ας», Δό ξα· τό τέ λος 
«ἐν σοί γάρ τήν ἐλ πί δα ἀ νέ θεντο, τῷ ποι η τῇ καί πλά στῃ καί Θε ῷ ἡ μῶν», 
Καί νῦν· «Σέ καί τεῖ χος». Εἶ τα ἡ Ἐ κτε νής «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, ὁ Θε ός» ὑ πό 
τοῦ Ἱ ε ρέ ως με τ’ ἐκ φω νή σε ως «Ὅ τι ἐ λε ή μων» καί εὐ θύς τά Τρο πά ρι α 
«Με τά πνευ μά των δι καί ων». Καί μνη μο νεύ ο νται ἐ πί τῶν κολ λύ βων τά 
ὀ νό μα τα τῶν κε κοι μη μέ νων ὡς καί ἐν τῷ Σαββάτῳ πρό τῆς Κυριακῆς τῆς 
Ἀπόκρεω. Ἀ πό λυ σις ἡ συ νή θης.

Τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ. Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Ἀ να γι νώ σκε ται τό τοῦ Σαβ-
βά του Με σο νυ κτι κόν εἰς ὅ, με τά τό «Τήν πᾶ σαν ἐλ πί δα μου», λέ γε ται 
ἀ ντί τῶν Κα τα νυ κτι κῶν Τρο πα ρί ων «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, Κύ ρι ε», τό Ἀ πο λυ-
τί κι ον «Ὁ βά θει σο φί ας...».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Με τά τόν Ἑ ξά ψαλ μον, ἀ ντί τοῦ «Θε ός Κύ ρι ος...» ψάλ-
λε ται τό «Ἀλ λη λού ϊα» ἐκ τρί του (τε τρά κις) τάς δύ ο πρώ τας φο ράς ἄ νευ 
στί χου καί τάς δύ ο ἄλ λας με τά τῶν στί χων «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω» καί 
«Καί τό μνη μό συ νον αὐ τῶν», ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ καί τά Ἀ πο λυ τί-
κι α «Ὁ βά θει σο φί ας», Δό ξα· τό τέ λος «ἐν σοί γάρ τήν ἐλ πί δα», Καί νῦν· 
«Σέ καί τεῖ χος». Εἶ τα τά Μαρ τυ ρι κά Κα θί σμα τα «Ἀ θλη τι καί ἐν στά σεις» 
καί τά Νε κρώ σι μα Εὐ λο γη τά ρι α, με τά τά ὁ ποῖ α γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις 
τῶν κε κοι μη μέ νων ὑ πό τοῦ Ἱ ε ρέ ως. Εἶ τα τό Κά θι σμα «Ἀ νά παυ σον Σω-
τήρ» καί τό Θε ο το κί ον «Ὁ ἐκ Παρ θέ νου ἀ να τεί λας...». Ὁ Ν΄ χῦ μα καί 
ὁ Κα νών τοῦ Πεντη κο στα ρί ου. Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς· τό Κά θι σμα «Ὁ τά πά ντα 
ποι ή σας νεύ μα τι σῷ...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον «Χα ρι στή ρι ον αἶ νον 
χρε ω στι κῶς...». Ἀ φ’ Στ΄ ᾨ δῆς· τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τοῦ Πε ντη κο-
στα ρί ου καί τό Μη νο λό γι ον. «Αἰ νοῦ μεν εὐ λο γοῦ μεν...» καί ὁ Εἱρ μός τῆς 
η΄ ᾨ δῆς· «Ἔκ στη θι φρίτ των οὐ ρα νέ...». Εἶ τα στι χο λο γοῦ μεν «Τήν Τι μι ω-
τέ ραν» καί ἀ κο λου θεῖ ὁ Εἱρμός «Ἀ πο ρεῖ πᾶ σα γλῶσ σα». Τό Ἐ ξα πο στει-
λά ρι ον «Μνή μην τε λοῦ ντες» με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Εἰς τούς Αἴ νους· τά 4 
Προ σό μοι α τοῦ Πεντηκοσταρίου. Δό ξα· «Ὡς ἄν θος μα ραί νε ται», Καί νῦν· 
«Σύ εἶ ὁ Θε ός ἡ μῶν». «Σοί δό ξα πρέ πει» καί ἡ Δο ξο λο γί α χῦ μα. Εἶ τα 
τά Πλη ρω τι κά. Ἀ πό στι χα τά 3 Προ σό μοι α «Ἔ χων ἀ κα τά λη πτον». Δό ξα· 
«Ἄλ γος τῷ Ἀ δάμ», Καί νῦν· «Ὤ φθης ἐν δι αί τη μα». «Ἀ γα θόν τό ἐ ξο μο-
λο γεῖ σθαι». Τρι σά γι ον καί τά Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ βά θει σο φί ας» ὡς ἐν τῷ 
Ἑ σπε ρι νῷ.
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Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου «Ὁ βά θει σο φί ας». Εἰ σο δι κόν 
«Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα στός». Με τά τήν Εἴ σο δον, 
Ἀ πο λυ τί κι α· «Ὁ βά θει σο φί ας» καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον· «Με τά τῶν 
ἁ γί ων». Ἀ πό στο λος Νε κρώ σι μος (Α΄ Θεσ. δ΄ 13 – 17) καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς 
ἡ μέ ρας (Σαβ. πρό τῆς Πε ντη κο στῆς) (τό Ι Α΄ Ἑ ω θι νόν). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ-
τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν». Κοι νω νι κόν· «Μα κά ρι οι οὕς ἐ ξε λέ ξω». Ἀ ντί τοῦ 
«Εἴ δο μεν τό φῶς», «Ὁ βά θει σο φί ας». Εἰς τό τέ λος τῆς θεί ας Λει τουρ-
γί ας ψάλ λο νται τά Νε κρώ σι μα Εὐ λο γη τά ρι α καί τά Τρο πά ρι α «Με τά 
πνευ μά των δι καί ων» καί γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις τῶν ὀ νο μά των τῶν κε κοι-
μη μέ νων. Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Με θο δί ου ἐ πι σκό που Πα τά ρων, 
Νι κο λά ου Κα βά σι λα ὁ σί ου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 47, 48, 49, 50)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός.
Ἑσπέρια: (στίχοι 10) Τά τρί α Ἰ δι ό με λα τοῦ α΄ ἤ χου· «Πε ντη κο στήν 

ἑ ορ τά ζο μεν...» εἰς 4 καί τά πέ ντε Ἰ δι ό με λα 
τοῦ β΄ ἤ χου· «Εἴ δο μεν τό φῶς...» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: «Δεῦ τε λα οί, τήν τρι συ πό στα τον...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας «Ὁ 

Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόμελα· «Ἀγνοοῦντα τά ἔθνη Κύριε...».
Δόξα, Καί νῦν: «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκιον: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν οὐ ρα νό θεν κα- 

 τα πέμ ψας τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα ἐ πί τούς 
Ἁ γί ους αὐ τοῦ Μα θη τάς καί Ἀ πο στό λους, Χρι-
στός ὁ ἀ λη θι νός...».
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Ση μεί ω σις: Ἀ πό τοῦ Ἀ πο δεί πνου τῆς σή με ρον ἐ πα νέρ χε ται ἐν ταῖς ἱ ε ραῖς ἀ κο λου
θί αις τό «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...». Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...» τοῦ Ἀ πο δεί πνου, 
τῆς Θ΄ Ὥ ρας καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ λέ γο μεν «Δό ξα Σοι, ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν 
δό ξα Σοι», «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...» τό Τρι σά γι ον κλπ.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τό «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...», «Δό ξα Σοι, ὁ Θε ός, ἡ ἐλ πίς ἡ μῶν 
δό ξα Σοι», «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...», τό Τρι σά γι ον, ὁ Ν΄ Ψαλ μός, ἡ Λι τή τῆς 
Ἑ ορ τῆς, Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, δίς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί: Τό α ́ ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου, 

με τά τοῦ Προ κει μέ νου: «Τό Πνεῦ μά σου τό 
ἀ γα θόν ὁ δη γή σει με ἐν γῇ εὐ θεί ᾳ...».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τό Θ΄ Ἑ ω θι νόν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης· «Οὔ σης 
ὀ ψί ας...» μέ χρι τοῦ «ἄν τι νων κρα τῆ τε κε κρά-
τηνται...» («Ἀ νά στα σιν Χρι στοῦ» οὐ λέ γο μεν).

Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ πο στό λων...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...».

Κανόνες: Οἱ δύο Κανόνες τῆς ἑορτῆς μετά τῶν Εἱρμῶν, 
ἄνευ στίχων.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα· «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταί...». 
(ἅπαξ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τῆς ἑ ορ τῆς. Συ να - 
ξά ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό Ὑ πό μνη μα τοῦ 
Πε ντη κο στα ρί ου.

Κα τα βα σί αι: Δι πλαῖ· «Πό ντῳ ἐ κά λυ ψε...» καί «Θεί ῳ κα-
λυφθείς...».

Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων ἄ νευ στί-
χων, καί αἱ Κα τα βα σί αι: «Μή τῆς φθο ρᾶς...» 
καί «Χαί ροις ἄ νασ σα...».
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Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα...» (δίς) καί τό «Φῶς ὁ 
Πα τήρ...» (ἅ παξ).

Αἶ νοι: Τά τρί α στι χη ρά Ἰ δι ό με λα εἰς 4.
Δό ξα, Καί νῦν: «Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
 
Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
• Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,
ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει
τό στερέωμα.
• Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ  ἐρεύγεται ῥῆμα
καί νύξ νυκτί ἀναγγέλλει γνῶσιν.    
• Οὐκ εἰσί λαλιαί, οὐδέ λόγοι, ὧν   
οὐχί ἀκούονται αἱ φωναί αὐτῶν.
• Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης
τά ῥήματα αὐτῶν.
• Δόξα, Καί νῦν. 

Ἀντίφωνον Β΄
• Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλί-
ψεως, ὑπερασπίσαι σου τό ὄνομα τοῦ
Θεοῦ Ἰακώβ.                  
• Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου,   
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.
• Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καί τό
ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω.

Δόξα, Καί νῦν· «Ὁ Μονογενής Υἱός...».

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς,
Παράκλητε ἀγαθέ...».
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Ἀντίφωνον Γ΄
• Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται
ὁ Βασιλεύς, καί ἐπί τῷ σωτηρίῳ σου
ἀγαλλιάσεται σφόδρα.
• Τήν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας  αὐτοῦ             
ἔδωκας αὐτῷ, καί τήν θέλησιν τῶν χειλέων              
αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν.        
• Ὅτι προέφθασας αὐτόν ἐν εὐλογίαις χρηστό-
τητος, ἔθηκας ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ
στέφανον ἐκ λίθου τιμίου.

Εἰσοδικόν: «Ὑ ψώ θη τι Κύ ρι ε, ἐν τῇ δυ νά μει σου, ᾄ σο μεν 
καί ψα λοῦ μεν τάς δυ να στεί ας σου. Σῶ σον 
ἡ μᾶς Πα ρά κλη τε ἀ γα θέ, ψάλ λο ντάς σοι, Ἀλ-
λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκιον (μετά τήν Εἴσοδον): «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
                   «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».
Ἀπόστολος: Τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἐν τῷ συ μπλη ροῦ σθαι τήν ἡ μέ-

ραν...» (Πρ. β΄, 1 – 11).
Εὐαγγέλιον: Τῆς ἑορτῆς: «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ...» 

(Ἰω. ζ΄ 37 – 52, η΄12).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Μή τῆς φθορᾶς...».
Κοινωνικόν: «Τό Πνεῦμά σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ 

εὐθείᾳ. Ἀλληλούϊα».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς...»: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...».

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ. 

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Με τά τήν Ἀ πό λυ σιν τῆς Θεί ας Λει τουρ γί ας ἄρ χε ται ὁ Μέ γας 
Ἑσπε ρι νός τῆς Δευ τέ ρας τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ὁ Ἱ ε ρεύς: «Εὐ λο γη τός 
ὁ Θε ός...». Ὁ Προ οι μι α κός καί ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ Με γά λη Συ να πτή ὡς ἐν τῷ 
Πε ντη κο στα ρί ῳ.

«Εὐλογητός εἶ 
Χριστέ ὁ Θεός...».
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Ἑσπέρια: Τά τρί α Προ σό μοι α τῶν Αἴνων τῆς Ἑ ορ τῆς· 
«Πα ρά δο ξα σή με ρον...» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: «Βασιλεῦ Οὐράνιε...».
Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Μέγα Προκείμενον· 

«Τίς Θεός μέγας...» μετά τῶν στίχων.
 Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται αἱ Εὐχαί τῆς Γονυκλισίας ὡς ἔχουσιν 
ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ καί τῇ Ἱερατικῇ φυλλάδι.
Ἀπόστιχα: Τῆς ἑορτῆς: «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν...».
Δόξα, Καί νῦν: Τῆς ἑορτῆς: «Δεῦτε λαοί...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον 
Ἀπολυτίκιον: «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...» (τρίς).
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐκ τῶν Πα τρι κῶν κόλ πων κε νώ σας ἑ αυ-

τόν...» ὡς ἐν τῷ Πεντη κο στα ρί ῳ καί τῇ Ἱ ε ρα-
τι κῇ φυλ λά δι.

Κατά τήν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

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

21. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ Α ΓΙ ΟΥ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΟΣ. Ἰ ου λι α νοῦ μάρ τυ ρος, Τε ρε-
ντί ου ἐ πι σκό που Ἰ κο νί ου. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 51, 52)

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, Τρισάγιον καί ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητός εἶ 
Χριστέ...» Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, δίς ἕκαστον (τῶν 

δύο πρώτων Στιχολογιῶν).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: (Χῦ μα). 
Κανόνες: Οἱ δύο τῆς ἑορτῆς.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κάθισμα· «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα νῦν...».
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Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τῆς 
Δευ τέ ρας τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος.

Κα τα βα σί αι: «Θεί ῳ κα λυ φθείς...».
Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή τῶν δύ ο Κα νό νων τῆς Ἑ ορ τῆς καί 

ἡ Κα τα βα σί α «Χαί ροις ἄ νασ σα...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: «Τό Πα νά γι ον Πνεῦ μα...» (δίς), «Φῶς ὁ Πα-

τήρ...» (ἅπαξ).
Αἶνοι: Τά 3 Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς: «Ἐν τοῖς Προ φή-

ταις...» εἰς 4.
Δόξα, Καί νῦν: «Γλῶσ σαί πο τε συ νε χύ θη σαν...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι-

στέ...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Πεντηκοστῆς.
Εἰσοδικόν: Τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἀπολυτίκιον μετά τήν Εἴσοδον: «Εὐλογητός εἶ Χριστέ...» (μόνον).
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
 «Ὅσοι  εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...».
Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας: «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε...» 

(Ἐφεσ. ε΄ 8 – 19).
Εὐαγγέλιον: Τῆς ἡ μέ ρας: «Ὁ ρᾶ τε μή κα τα φρο νή ση τε...» 

(Ματ θ. ι η΄ 10 – 20).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Χαί ροις Ἄ νασ σα...».
Κοι νω νι κόν: «Τό Πνεῦ μά Σου τό ἅ γι ον μή ἀντα νέ λῃς ἀ φ' 

ἡ μῶν δε ό με θα φι λάν θρω πε».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...», «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...». 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».
   
22. ΤΡΙΤΗ. Εὐ σε βί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος ἐ πι σκό που Σα μο σά των. Ζήνωνος 
καί Ζηνᾶ μαρτύρων

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημη-
τρίου διακόνου καί Ἀθανασίου ἀναγνώστου τῶν μαρτύρων.
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Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων τριῶν Κυπρίων μαρτύρων εὑρίσκεται εἰς 
τά Κύπρια Μηναῖα. 

24. ΠΕΜΠΤΗ. Τό Γε νέ σι ον τοῦ Τι μί ου ἐνδόξου Προφήτου Προ δρό-
μου καί Βα πτι στοῦ Ἰ ωάν νου. Πα να γι ώ του νε ο μάρ τυ ρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ μετά τῶν 
μεθεόρτων τῆς Πεντηκοστῆς.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Μαΐου, Περ. ΙΒ΄, § 23 κατ’ ἀναλογίαν)

Τῇ Τετάρτῃ ἑ σπέ ρας: Εἰς τό «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα...» τά μεθέορτα στιχηρά 
προσόμοια «Μωσῆς ἐν ὄρει τόν ὄντα...» εἰς 4 καί τά 4 πρῶτα Ἰ δι ό με-
λα τοῦ Μηναίου. Δό ξα· «Σή με ρον τοῦ φω τός...», Καί νῦν· Μεθέορτον 
«Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Κύριε...». Εἴ σο δος, «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί-
με νον τῆς ἡ μέ ρας καί τά  Ἀ να γνώ σμα τα. Ἀ πό στι χα τά Ἰ δι ό με λα· «Τόν 
ἐκ Προ φή του...», Δό ξα· «Ἡ σαΐ ου νῦν...», Καί νῦν· Μεθέορτον «Τριάδα 
ὁμοούσιον ὑμνολογήσωμεν...». Ἀ πο λυ τί κι α· «Προ φῆ τα καί Πρό δρο με...», 
Δό ξα, Καί νῦν· Τῆς Ἑορτῆς «Εὐλογητός εἶ...». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει 
πυρίνων γλωσσῶν…».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λι τή 
τοῦ Προδρόμου. Δόξα· Τόν ἐν Προφήταις ὅρον...», Καί νῦν· Τῆς ἑορτῆς 
«Ὅτε τό Πνεῦμά σου κατέπεμψας Κύριε» (ἴδε Λιτῇ τῆς Πεντηκοστῆς). 
Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Προ φῆ τα καί Πρό δρο με...».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ἀ πο λυ τί κι α· «Προ φῆ τα καί Πρό - 
δρο με...», Δό ξα τό αὐ τό, Καί νῦν· «Εὐλογητός εἶ...». Κα θί σμα τα τοῦ 
Μηναίου. Ἀντί Θεοτοκίων τά τοῦ Πεντηκοσταρίου (Πέμπτῃ μετά τήν 
Πεντηκοστήν). Μετά τόν πολυέλεον, ἀντί Θεοτοκίου τό «Μετά τήν 
Ἔγερσιν Χριστέ, τήν ἐκ τοῦ τάφου...» (ἴδε Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς μετά 
τόν πολυέλεον).  Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βα θμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου, τό Προ-
κεί με νον· «Καί σύ, Παι δί ον...» καί τό Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ὄρ θρου (Λουκ. α΄ 
24 - 25, 57 - 68, 76 - 80). Ὁ Ν΄ χῦ μα. Δό ξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ Προ δρό μου...», 
Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...». Εἰς τόν στί χον· «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός...» 
τό Ἰ δι ό με λον· «Ὁ ἐκ κοι λί ας μη τρός...» (ζή τει εἰς τόν Στί χον Στι χη ρά τοῦ 
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Ἑ σπε ρι νοῦ). Κα νό νες ὁ α΄ τῆς ἑορτῆς μετά τοῦ στίχου «Δόξα σοι ὁ Θεός 
ἡμῶν...» καί οἱ δύο τοῦ Προδρόμου, με τά Στί χου· «Ἅ γι ε τοῦ Θε οῦ, πρέ-
σβευ ε ὑ πέρ ἡ μῶν». Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς καί εἶτα τό 
Κά θι σμα τοῦ Μηναίου μετά τοῦ μεθεόρτου. Ἀ φ' Στ΄ ᾨ δῆς Κο ντά κι ον καί 
Οἶ κος τοῦ Μηναίου καί τό Συναξάρι ον τῆς ἡμέρας. Κα τα βα σί αι· «Θείῳ 
καλυφθείς...». Εἶ τα στι χο λο γοῦ μεν· «τήν Τι μι ω τέ ραν...» καί ἡ Κα τα βα σί α· 
«Χαίροις Ἄνασσα...» Ἐ ξα πο στει λά ρι ον τοῦ Προδρόμου καί τῆς ἑορτῆς 
«Φῶς ὁ Πατήρ...». Εἰς τούς Αἴ νους τά 4 Προ σό μοι α τοῦ Μηναίου. Δό ξα· 
«Ἀ στήρ ἀ στέ ρων...», Καί νῦν· «Ἐν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν...» 
(ἴδε εἰς τόν Στίχον τῶν αἴνων τῆς Πέμπτης μετά τήν Πεντηκοστήν. Δο ξο-
λο γί α Με γά λη καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Προ φῆ τα καί Πρό δρο με...».

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. Με τά τήν Εἴ σο δον «Δεῦτε προ- 
σκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς Παράκλητε ἀγαθέ...» καί Ἀ πο λυ τί κι α τῆς 
Ἑορτῆς, τοῦ Προ δρό μου καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον· «Ὅτε καταβάς...» 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Προ δρό μου (Ρωμ. ιγ΄ 11 - 14, ιδ΄ 1 - 4) 
(ζή τει Κυ ρι α κῇ Τυ ρο φά γου) καί (Λουκ. α΄ 1 - 25, 57 - 68, 76 - 80) (24ῃ 
Ἰ ου νί ου). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως...» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη-
μό συ νον...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος. Ὀρεντίου καί τῶν σύν αὐτῷ 
μαρτύρων.

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Δαβίδ τοῦ 
ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

Ἡ ἀ κο λου θί α ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ καί τῷ Ὄρ θρῳ ψάλ λε ται ὡς ἐν τῇ κυ ρί ᾳ 
ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐ ξαι ροῦ νται ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ τά 
Ἀ να γνώ σμα τα καί ἡ Λι τή, ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ ἡ Λι τή καί ἐν τῷ Ὄρ θρῳ 
ὁ Πο λυ έ λε ος καί τό με τ’ αὐ τόν Κά θι σμα καί τό Εὐ αγ γέ λι ον. Ὑ πό μνη μα 
τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου οὐ λέ γο μεν, ἀλ λά μό νον τό Μη νο λό γι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Τά Ἀ ντί φω να καί τό Εἰ σο δι κόν τῆς Πε ντη κο στῆς. Με-
τά τήν Εἴ σο δον, Ἀ πο λυ τί κι ον «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...». Κοντά κι ον «Ὅ τε 
κα τα βάς...». Ὁ Τρι σά γι ος Ὕ μνος. Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς ἡ μέ ρας 
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(Σαβ. Α΄ Ἑ βδ. Ἐ πι στο λῶν καί Σαβ. Α΄ Ἑ βδ. Ματ θαί ου) (Ρωμ. α΄ 7 - 12) 
καί (Ματ θ. ε΄ 42 - 48). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως...» «Χαί ροις Ἄ νασ σα...». Κοι-
νω νι κόν «Τό Πνεῦ μά σου τό ἀ γα θόν...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις 
«Ὁ ἐν εἴδει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ Α ΓΙ ΩΝ ΠΑ ΝΤΩΝ. Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου ὁσίου. 
Ἀνέκτου μάρτυρος. Ἦ χος πλ. δ΄. Ἑ ω θι νόν Α΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου § 53, 54, 55)
  

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Εὐ λο γη τός εἶ Χρι στέ...».
Κοντάκιον: «Ὅτε καταβάς...».
Ἀπόλυσις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν εἴ δει πυ ρί νων γλωσ σῶν...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου 6 καί τῶν 

Ἁ γί ων Πά ντων· «Οἱ πνευ μα τοῤ ῥή το ρες...» 4. 
Δόξα: Τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου· «Μαρ τύ ρων θεῖ ος χο-

ρός...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου· «Ὁ Βα σι λεύς 

τῶν οὐ ρα νῶν...».
Εἴσοδος:  «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιμα στιχηρά.
Δόξα: Τῶν Ἁγίων Πάντων· «Δεῦτε πιστοί...».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Ὁ ποι η τής καί λυ-

τρω τής μου...»
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕ ψους κα τῆλ θες...»,  

Δό ξα τῶν Ἁ γί ων Πά ντων· «Τῶν ἐν ὅ λῳ τῷ κό-
σμῳ...», Καί νῦν· Θε ο το κί ον· «Τό ἀ π' αἰ ῶ νος 
ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών· «Τῷ τρι ση λί ῳ Βα σι-
λεῖ...», ἡ Λι τή τῶν Ἁ γί ων Πά ντων ὡς ἐν τῷ Πε ντη κο στα ρί ῳ καί τά Τρι α δι-
κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Εἶ τα τό Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Τῶν ἐν ὅ λῳ 
τῷ κό σμῳ...».

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν ὡς ἐν τῷ Πε ντη-

κο στα ρί ῳ.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Α΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καί ὁ τῶν Ἁγίων Πάντων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τά Ἀναστάσιμα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τό Κά-

θι σμα τῶν Ἁ γί ων Πά ντων· «Προ πα τό ρων, Πα-
τέ ρων, Πα τρι αρ χῶν...», Δό ξα, Καί νῦν· Θε ο το-
κί ον «Τήν οὐράνιον πύλην...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἁγίων Πάντων. 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας καί τό Ὑπόμνημα τοῦ 
Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον· «Τοῖς Μα θη ταῖς συ νέλ-

θω μεν...», τῶν Ἁ γί ων Πά ντων· «Τόν Βα πτι-
στήν καί Πρό δρο μον...» καί τό Θε ο το κί ον· «Ὁ 
ἄ νω δο ξα ζό με νος...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τῶν Ἁ γί ων Πά ντων τά 3 
προ σό μοι α εἰς 4.

Δό ξα: Τό Α΄ Ἑ ω θι νόν· «Εἰς τό ὄ ρος...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α:  Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».
  

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
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Εἰσοδικόν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια:  «Ἐξ ὕ ψους κα τῆλ θες...», «Τῶν ἐν ὅ λῳ τῷ κό-

σμῳ...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἁ γί ων Πά ντων (Α΄ Κυ ρι α κή Ἐ πι στο λῶν): 

«Οἱ Ἅ γι οι πά ντες δι ά πί στε ως...» (Ἑ βρ. ι α΄ 
33 - ιβ΄ 2).

Εὐαγγέλιον: Τῶν Ἁγίων Πάντων (Κυριακή Α΄ Ματθαίου): 
«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει...» (Ματ θ. ι΄ 32 - 33, 
37 - 38, ιθ΄ 27 – 30).

Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 

πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Σημειώσεις:
1. Ἀπό τό ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ Παρακλητική.
2. Ἐφεξῆς μέχρι καί τῆς 26ης Ἰουλίου ψάλλονται: Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα 
μου...», Εἰσοδικόν· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...» καί Κοντάκιον· «Προστασία τῶν 
Χριστιανῶν...», ἐκτός τῆς 2ας Ἰουλίου ὅτε ψάλλεται τό· «Περιβολήν πᾶσι 
πιστοῖς…» καί τῆς 25ης ᾽Ιουλίου ὅτε ψάλλεται τό «Προγόνων Χριστοῦ...». 

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

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων Κύ ρου καὶ Ἰ ωάν νου τῶν Ἀ ναρ-
γύ ρων. Παπ πί ου μάρ τυ ρος. 

Νηστεία.

29. ΤΡΙΤΗ. Πέ τρου καί Παύ λου τῶν Πρω το κο ρυ φαί ων Ἀ πο στό λων. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Ἰουνίου § 1, 2, 3)

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Τά θαύματα τῶν ἁγίων...» 



 ΙΟΥΝΙΟΣ 29 257

Κοντάκιον: «Ἐκ τῆς Θείας Χάριτος...» 
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Τά 3 Προσόμοια τῶν Ἀποστόλων· «Ποίοις 

εὐφημιῶν...» εἰς 6.
Δόξα: Τῶν Ἁγίων· «Τῷ  τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως...».
Καί νῦν: Τό Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ Θεοπά-

τωρ...»
Εἴσοδος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῶν Ἀποστόλων.
Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόμελα· «Τά κατά πόλιν...».
Δόξα: Τῶν Ἀ πο στό λων· «Ἑ ορ τή χαρ μό συ νος ἐ πέ-

λαμ ψε...».
Καί νῦν: Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ 

ἄμπελος...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον
Ἀπολυτίκια: Τῶν Ἀ πο στό λων· «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων πρω-

τό θρο νοι...». Δό ξα, Καί νῦν· «Τό ἀπ’ αἰ ῶ νος 
ἀ πό κρυ φον...».

Ἀπόλυσις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῶν Ἀ πο στό λων καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον 
τῶν Ἀ πο στό λων.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων 

πρω τό θρο νοι...». Δό ξα· τό αὐτό, Καί νῦν· «Τό 
ἀπ’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».

Καθίσματα: Ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου. 
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Προκείμενον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν 
καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτῶν».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τῶν Ἁγίων: (Ἰωάν. κα΄ 15 – 25).
Ὁ Ν΄ψαλμός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀποστόλων…». Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου…», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός…» τό Ἰ δι ό με λον «Πέτρε κορυφαῖε…» 
(ζήτει εἰς τήν Λιτήν τό γ΄ Ἰδιόμελον).

Κανόνες: Οἱ δύο κανόνες «Τόν κορυφαιότατον...» καί 
«Ὁ ὥσπερ ὄντα καλῶν...».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ὑπακοή τοῦ Μηναίου· «Ποία φυλακή οὐκ 
ἔσχε σε δέσμιον...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν Ἀποστόλων καί τό 
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α «Ἅπας γηγενής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τῶν Ἀποστόλων· «Τῶν Ἀποστόλων ἅπαντες...» 

καί τό Θεοτοκίον· «Τό μέγα καί παράδοξον...».
Αἶνοι: Τά 4 Προσόμοια τῶν Ἀποστόλων «Ὁ ἐξ ὑψί–

στου κληθείς...».
Δόξα: Τῶν Ἀποστόλων· «Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀπο-

στόλων...».
Καί νῦν: «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος...».
Δοξολογία:  Με γά λη· καί τό· «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...».
Εἰσοδικὸν : «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν ἁγίοις...».
Ἀπολυτίκια:  «Οἱ τῶν Ἀποστόλων...» καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Τῶν Ἀ πο στό λων: «Ἐν ᾧ δ’ ἄν τις τολ μᾷ...» 

(Β΄ Κορ. ι α΄ 21 – ιβ΄ 9).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῶν Ἀ πο στό λων: «Ἐλ θών ὁ Ἰ η σοῦς εἰς τά μέ-

ρη Και σα ρεί ας...» (Ματ θ. ι στ΄, 13 – 19).
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Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...», Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...». 
Ἀπόλυσις:    «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύ να ξις τῶν 12 Ἀ πο στό λων, Μαρίας μητρός Εὐαγ-
γελιστοῦ Μάρκου. 

Ἡ Ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας μητρός Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου 
εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τῶν 12 Ἀποστόλων ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν 
τῷ Μηναίῳ.

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Εἰς τό «Κύ ρι ε ἐ κέ κρα ξα...» τά 3 Προ σό μοι α τῶν 
Κο ρυ φαί ων καί τά 3 Προ σό μοι α τῶν Δώ δε κα. Δό ξα· «Ἡ πάν σε πτος τῶν 
Ἀ πο στό λων...», Καί νῦν· «Τίς μή μα κα ρί σει σε...». Εἴ σο δος, «Φῶς ἱλα-
ρόν...» καί τό Προ κεί με νον ἡ μέ ρας. Εἰς τά Ἀ πό στι χα τά 3 Στι χη ρά τῶν 
Ἀ πο στό λων, Δό ξα· «Ἑορ τή χαρ μό συ νος...», Καί νῦν «Θε ο τό κε σύ εἶ ἡ 
ἄ μπε λος...». Ἀ πο λυ τί κι α «Οἱ τῶν Ἀ πο στό λων πρω τό θρο νοι...», Δό ξα 
«Ἀ πό στο λοι Ἅγιοι...», Καί νῦν «Σέ τήν με σι τεύ σα σαν...». Ἀπόλυσις.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ: Ἐν τῷ Με σο νυ κτι κῷ: Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, τό Τρι σά-
γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἀ πό στο λοι Ἅ γι οι...».

Ἐν τῷ Ὄρ θρῳ: Εἰς τό «Θε ός Κύ ρι ος...» τά Ἀ πο λυ τί κι α ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε-
ρι νῷ. Κα θί σμα τα τῶν Κο ρυ φαί ων (ζή τει τῇ 29ῃ Ἰ ουν.) Ὁ Ν΄ χῦ μα καί 
οἱ δύ ο Κα νό νες. Ἀ πό γ΄ ᾨδῆς τό Κά θι σμα με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Ἀ φ’ Στ΄ 
ᾨ δῆς τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος καί τό Μη νο λό γι ον. Κα τα βα σί αι «Ἀ νοί ξω 
τό στό μα μου...». Εἶ τα στι χο λο γοῦ μεν «τήν Τι μι ω τέ ραν...» καί ἡ Κα τα-
βα σί α «Ἅ πας γη γε νής...» Τό Ἐ ξα πο στει λά ρι ον με τά τοῦ Θε ο το κί ου. Εἰς 
τούς Αἴ νους τά 4 Προ σό μοι α. Δό ξα· «Ἥν δι ήλ θε τε κτί σιν...», Καί νῦν· 
«Δέ σποι να πρόσ δε ξαι...». Δο ξο λο γί α Με γά λη καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον «Ἀ πό-
στο λοι Ἅ γι οι...».
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Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πο λυ τί κι α με τά τήν Εἴ σο δον «Οἱ τῶν Ἀ πο στό-
λων πρω τό θρο νοι...», «Ἀ πό στο λοι Ἅ γι οι...» καί τό τοῦ Να οῦ. Κο ντά κι ον 
«Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῶν Δώ δε κα 
Ἀποστόλων (Α΄ Κορ. δ΄ 9 - 16) καί (Ματ θ. θ΄ 36 - ι΄ 8). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ-
τως...» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...». «Εἴ δο μεν τό 
φῶς...». Ἀ πό λυ σις.


