
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 28

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

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

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

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

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

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

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

 Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

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

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

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

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

Τῇ Τετάρτῃ 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 μου, 
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 ἀκο-
λούθως:

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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· ῾Ράβδος 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 νόμου σκιᾷ…».
Κοινωνικόν:   «Ποτήριον σωτηρίου…».
             «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. 

3. ΠΕΜΠΤΗ. Συ με ών τοῦ Θε ο δό χου, Ἄν νης τῆς προ φή τι δος.
 
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Θεοκτίστου μάρτυρος. 

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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. 

«Χαῖρε
Κεχαριτωμένη...».
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6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ) Μετά τήν ἑορτήν. Βου-
κό λου Σμύρ νης, Φω τί ου Πα τρι άρ χου Κων στα ντι νου πό λε ως τοῦ Με γά λου. 
Ἦχος πλ. δ’. Ἑωθινόν ΙΑ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 2ας Φεβρ. Κυριακή μετά τήν ἑορτήν. Περίπτ. Α΄ § 7, 8, 9)

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας. Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη…».
Κο ντά κι ον: «Ὁ μήτραν παρθενικήν…».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις...Χρι στός ὁ ἀ λη θι-

νός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προ οι μι α κός - Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου 6 καί μεθέορτα 

Προσόμοια· «Ὁ Ποιητής τῶν ἁπάντων...» 4 
(ζήτει τῇ 6ῃ Φεβρ. εἰς τόν Ἑσπερινόν).

Δόξα: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐρευνᾶτε τάς γραφάς...» (ζήτει 
τῇ 6ῃ Φεβρ.). 

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου: «Ὁ βασιλεύς 
τῶν οὐρανῶν…»

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κε ί με νον τῆς ἡ μέ-
ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» 

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δόξα, Καί νῦν:  Τῆς Ἑορτῆς· «Ὁ παλαιός ἡμερῶν…» (ζήτει 

εἰς τό Καί νῦν τῆς Λιτῆς τῆς 2ας Φεβρ.) 
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... », Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», 

Δό ξα· Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς· «Χαῖρε Κεχαρι-
τωμένη…».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών... καί  
ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός κα νών τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου, τά Τρι-
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α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν…», τό Τρι σά γι ον, τό Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς Ἑορτῆς καί 
Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», 

Δόξα· τό αὐτό, Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς «Χαῖρε 
Κεχαριτωμένη...».  

Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν. Ἀντί τῶν Θεο- 
τοκίων τά Μεθέορτα «Ἐν τῷ ναῷ προση- 
νέχθης, ἡ ζωή…» καί «Ἐν τῷ ναῷ προσηνέ-
χθης, τά εἰθισμένα…» (6ης Φεβρουαρίου).

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κοή, οἱ ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΙΑ΄) Εὐ αγ γε λί ου.
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῆς Ἑορτῆς.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῆς Ἑορτῆς· «Νηπιάζει δι’ ἐμέ…» 

(6ης  Φεβρ.).
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα καί τό 

Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χέρσον ἀ βυσ σο τό κον…».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα:  Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Θε ο τό κε ἡ ἐλ πίς… Ἐν νό-

μου σκι ᾷ…»
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν ἔγερ-

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

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. δ΄ ἤχου 4 καί τά 3 με-
θέορτα Προσόμοια· «Σήμερον ὁ Σωτήρ...» εἰς 
4 (ζήτει τῇ 6ῃ Φεβρ.). Τά δύο τελευταῖα μέ 
στίχους «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου Δέ-
σποτα...» καί «Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν...».

Δόξα: Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Φανερῶν σεαυτόν…».
Καί νῦν:  «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη…».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σήμερον σω τη ρί α…».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑορτῆς.
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Εἰ σο δι κόν:  «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐξ ὕψους κατῆλθες…», «Χαῖρε Κεχαριτω-

μένη...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: Τῆς ἑορτῆς: «Ὁ μή τραν παρ θε νι κήν…».
  Τρι σά γι ον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί, ὑμεῖς 

ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος…» (Β΄ Κορ. στ΄, 16 – 
ζ΄,1)

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

Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄ ξι όν ἐ στιν…».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε…».
      «Εἴ δο μεν τό φῶς…».
Ἀ πό λυ σις:  «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών.... καί 

ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

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

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. 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. 

Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παρθενίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

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

Τῇ Τρίτῃ 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 νόμου…». 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. ΤΕΤΑΡΤΗ. 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. 
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Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς καί ἐν τῇ κυ ρι ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ-
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. ΠΕΜΠΤΗ. Χα ρα λά μπους ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ζή νω νος ὁ σί ου τοῦ Τα χυ-
δρό μου. 

 Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι «Ἀνοί- 
ξω τό στόμα μου…», Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…». Ἀπό-
στολος τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι…» (Β΄ Τιμ. β΄,  1-10, ζήτει τῇ 
26ῃ Ὀκτ.). Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου· «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν…» (Ἰω. ιε΄ 17 
– ιστ΄ 2, ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτ.). Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον…».

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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…».
 
 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. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 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. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Τελώνου καί Φαρισαίου. Ἔ ναρ ξις Τρι ῳ-
δί ου. Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας, Ἀκύλα καί Πρισκίλλης 
τῶν Ἀποστόλων. Ἦχος α΄. Ἑωθινόν Α΄.
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Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλογίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 1, 2, 3)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον 
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου 7, καί τά δύο ἰδιόμε-

λα τοῦ Τριῳδίου «Μή προσευξώμεθα...» εἰς 
3, δευτεροῦντες τό α΄.

Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου «Παντοκράτορ Κύριε…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου «Τήν παγκόσμιον 

δόξαν...».
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: Τοῦ Τριῳδίου «Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν 

μου…»
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον  «Ναός καί πύλη ὑπάρ-

χεις...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις... »,Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…», 

Δόξα· Καί νῦν· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαμένου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ α΄ ἤχου. Τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν…» καί τό Τρι σά γι ον. Ἀντί τῆς ὑπακοῆς τά 3 Κατανυκτικά 
τροπάρια «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς...», Δόξα· «Κύριε, ἐλέησον 
ἡμᾶς...», Καί νῦν· «Τῆς εὐσπλαχνίας τήν πύλην...» καί Ἀ πό λυ σις ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ.
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ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος 

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

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοί τοῦ α΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Α΄) Εὐαγγελίου. 
Μετά τό Εὐαγγέλιον: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…»
Ὁ Ν΄ ψαλμός: Δό ξα· «Τῆς μετανοίας…», Καί νῦν· «Τῆς σω- 

τηρίας…». Εἰς τόν στί χον «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός…» τό τροπάριον: «Τά πλήθη τῶν πε-
πραγμένων…».

Κανόνες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Τριῳδίου μετά τοῦ 
στίχου «Δόξα Σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα Σοι».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Ἀναστάσιμον Κο ντά κι ον μετά τοῦ  Οἴ κου 
καί τά Καθίσματα τοῦ Τριῳδίου· «Ταπείνω-
σις ὕψωσε κατῃσχυμμένον…», Δόξα· «Ταπεί-
νωσις ὕψωσε, πάλαι Τελώνην…», Και νῦν· τό 
Θεοτοκίον «Ταχύ δέξαι Δέσποινα...».

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

Καταβασίαι:  «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας…».
Ἡ Τιμιωτέρα:  Καί ἡ Κα τα βα σί α: «Θεόν ἀνθρώποις...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλ-

θωμεν...», τοῦ Τριῳδίου «Ὑψηγορίαν φύγωμεν, 
Φαρισαίου κακίστην…» καί τό Θεοτοκίον 
«Ὁ ποιητής τῆς κτίσεως…».

Αἶνοι: Ἀναστάσιμα τοῦ α΄ ἤχου 5 καί τοῦ Τριῳδίου 
«Τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου…» 3.

Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις…».
Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α…».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶ σον ἡ μᾶς Υἱ έ 

Θε οῦ ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ψάλ λο ντάς Σοι· 
Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀπολυτίκια:  Τό Ἀναστάσιμον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…», 
τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον: Τοῦ Τριῳδίου «Φαρισαίου φύγωμεν».
Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ΛΓ΄ Ἐπιστολῶν· «Τέκνον Τιμόθεε, 
παρηκολούθηκάς μου…» (Β΄ Τιμ. γ΄ 10 – 15).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΣΤ΄ Λουκᾶ (Τελώνου και 
Φαρισαίου)· «Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν...». 
(Λουκ. ι η΄ 10 – 14).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν:   «Αἰνεῖτε…».
      «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:   Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Κατά τήν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

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

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Αὐξεντίου ὁσίου, Φιλήμονος Γάζης ἱερομ., Μάρωνος ὁσί-
ου, Νικολάου Κορίνθου. 

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

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως, Φλαβιανοῦ ὁσίου. 

17. ΠΕΜΠΤΗ. 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. 
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Πλήρεις Ἀκολουθίαι τῆς ἁγίας Μαριάμνης τῆς ἰσαποστόλου και 
τοῦ ἁγίου Αὐξιβίου εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Σιναίου. 

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Ἀπφία Ἀποστόλων, Φιλοθέης 
ὁσίας τῆς Ἀθηναίας. 
 
20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ἀσώτου). Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, 
Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης. Διδύμου, Νεμεσίου καί Ποταμίου μαρτύρων τῶν 
Κυπρίων. Ἦχος β΄. Ἑωθινόν Β΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 4, 5, 6)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

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

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

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

λα τοῦ Τρι ῳ δί ου «Εἰς ἀναμάρτητον χώραν…» 
εἰς 3.

Δόξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Ὤ πόσων ἀγαθῶν…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά…».
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· «Τῆς πατρικῆς δωρεᾶς…».
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρω-

τής μου…». 
 «Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες…» Δό ξα, 
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Καί νῦν· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ ψαλμόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν…» καί τό Τρι σά γι ον. Ἀντί τῆς Ὑπακοῆς τά 3 Κα τα νυ κτι κά 
τρο πά ρι α: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς...», Δόξα· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον ἡ μᾶς…», Και νῦν· 
«Τῆς εὐσπλαγχνί ας…». Ἀ πό λυ σις «Ὁ ἀ να στάς…».

ΟΡΘΡΟΣ

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

«Ὅτε κατῆλθες...», Δόξα· τό αὐτό, Καί νῦν· 
«Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».

Καθίσματα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Β΄) 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 καί τό 
μετά τήν γ΄ ᾨδήν Κάθισμα τοῦ Τρι ῳ δί ου· 
«Ἀγκάλας πατρικάς...» μετά τοῦ Θεοτοκίου· 
«Ἀνύμφευτε ἁγνή…».

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: «Τήν Μωσέως ᾠδήν…».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσε...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Β΄ Ἀ να στά σι μον· «Τόν λίθον θεωρήσα-

σαι…», τά δύο τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τόν πλοῦτον ὅν 
μοι δέδωκας...» καί «Ἐσκόρπισα τόν πλοῦτόν 
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σου…» καί τό Θεοτοκίον· «Ἁγία Μητροπάρ-
θενε…».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤχου 5 καί τοῦ Τριῳδίου 3.
Δόξα:  Τοῦ Τριῳδίου: «Πάτερ ἀγαθέ...».
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: Τό Ἀναστάσιμον «Ὅτε κατῆλθες…», τοῦ Ἀπο-

στόλου Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
Κο ντά κι ον: Τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς πατρῴας δόξης σου…».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς Λ Δ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ἀδελφοί, πάντα 

μοι ἔξεστιν...» (Α΄ Κορ. στ΄ 12-20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΖ΄ Λουκᾶ (Ἀ σώ του)· «Ἄν θρω πός 

τις εἶ χε δύ ο υἱ ούς…» (Λουκ. ι ε΄, 11-32). 
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστι...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε…».
 «Εἴδομεν τό φῶς…».
Ἀπόλυσις:    «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

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

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου Πατριάρχου Ἱερο-
σολύμων. 

22. ΤΡΙΤΗ. 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.
 

Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρίστωνος εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.
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23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης. Κλή-
μεντος μάρτυρος.

Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου εὑρίσκεται εἰς τά 
Κύπρια Μηναῖα.

Αὐστηρά Νηστεία.

24.  ΠΕΜΠΤΗ. 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.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ.

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ: Ἀπόστιχα τά εἰς το τέλος τοῦ Ὄρθρου εὑρισκόμενα 
3 προσόμοια «Δεῦτε τήν τιμίαν κεφαλήν…», «Ὥσπερ ἐκ μετάλλων ὁ 
χρυσός…» καί «Πάλαι ὥσπερ θεῖος θησαυρός…» μετά τῶν στίχων (διά 
τά δύο τελευταῖα) «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει…» καί «Εὐφρανθήσεται 
δίκαιος ἐν Κυρίῳ καί ἐλπιεῖ ἐπ’ αὐτόν…».

Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου…».

Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ: Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν…». Ἀπό-
στολος τοῦ Προδρόμου: «Ὁ Θεός ὁ εἰπών…» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15). Εὐαγγέλιον 
τοῦ Προδρόμου: «Ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ…» (Ματθ. ια΄ 
2-15). Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον…» 

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 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, ῾Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου. 

Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ῾Ρηγίνου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

Αὐστηρά Νηστεία. 

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. (Ψυχοσάββατον). Μνή μην ἐ πι τε λοῦ μεν πά ντων τῶν 
ἀπ' αἰ ῶ νος κε κοι μη μέ νων Ὀρ θο δό ξων Χρι στι α νῶν, πα τέ ρων καί 
ἀ δελ φῶν ἡ μῶν. Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί τῶν 
τέκνων αὐτῆς, Θεοκλήτου μάρτυρος. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου. Σάββατον πρό τῆς Ἀπόκρεω § 7, 8, 9)
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Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον: «Κανόνα πίστεως…».
Κοντάκιον:  «Ὥσπερ μέγας ἥλιος...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ( Ἄνευ εἰσόδου)

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

ἀπόλαυσιν μή ποθήσαντες…», «Τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων πρεσβευόντων ὑπέρ ἡμῶν…» καί 
«Χοροὶ Μαρτύρων ἀντέστησαν…» (Ζή τει ἐν 
τέ λει τοῦ Τρι ῳ δί ου) καί τά 3 προ σό μοι α 
τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τῶν ἀ π' αἰ ῶ νος σή με ρον νε-
κρῶν…».

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

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

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

Ἀπόστιχα:  Τά 4 Μαρ τυ ρι κά τοῦ β΄ ἤ χου (ζή τει ταῦ τα 
εἰς τό τέ λος τοῦ Τρι ῳ δί ου, ἦ χος β΄, Σάβ βα-
τον πρω ΐ, εἰς τούς Αἴ νους). Τό πρῶ τον ἄ νευ 
στί χου: «Ὑπέρ Χριστοῦ παθόντες μέχρι θανά-
του...». Τό δεύ τε ρον μέ στί χον: «Θαυ μα στός 
ὁ Θε ός ἐν τοῖς ἁ γί οις αὐ τοῦ», «Τόν Σταυρόν 
τοῦ Χριστοῦ λαβόντες...», τό τρί τον μέ στί χον: 
«Τοῖς ἁ γί οις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐ τοῦ ἐ θαυ μά στω-
σεν ὁ Κύ ρι ος», «Τῶν Ἁγίων σου τὰ πλήθη...». 
Τό τέ ταρ τον μέ στί χον: «Ἐ κέ κρα ξαν οἱ δί και-
οι καί ὁ Κύ ρι ος εἰ σή κου σεν αὐ τῶν», «Πᾶσα 
πόλις καὶ χώρα...».
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Δόξα: Τό νεκρώσιμον· «Ἀρχή μοι καί ὑπόστασις...».
Καί νῦν: Θεοτοκίον· «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε...».
 Με τά τό «Νῦν Ἀ πο λύ εις...» ψάλ λε ται ὁ Κα νών εἰς Κοι μη θέντας 
«Ἐν οὐ ρα νί οις θα λά μοις δι η νε κῶς...» (ζή τει τοῦ τον εἰς τήν Πα ρα κλη τι κήν, 
ἦ χος πλ. β΄ τῷ Σαβ βά τῳ πρω ΐ ἤ εἰς τό Πε ντη κο στά ρι ον με τά τόν Ἑ σπε-
ρι νόν τοῦ Σαβ βά του τῆς Ζ΄ Ἑ βδο μά δος, Πα ρα σκευ ή ἑ σπέ ρας). Ὁ Κα νών 
ψάλ λε ται ἄ νευ εἱρ μῶν εἰς 4 τρο πά ρι α ἀ νά ᾨ δήν μέ στί χους: Εἰς τό α ́ 
τρο πά ρι ον: «Πρε σβεί αις τῶν μαρ τύ ρων σου Χρι στέ ὁ Θε ός ἀ νά παυ σον 
τάς ψυ χάς τῶν δού λων Σου», εἰς τό β΄ τρο πά ρι ον· «Αἱ ψυ χαί αὐ τῶν ἐν 
ἀ γα θοῖς αὐ λι σθή σο νται», εἰς τό γ΄ Δό ξα καί εἰς τό δ΄ Καί νῦν. Εἰς τό τέ λος 
τῆς Θ΄ ᾨ δῆς ὁ εἱρ μός αὐ τῆς· «Θε όν ἀν θρώ ποις ἰ δεῖν ἀ δύ να τον...».
  Τρισάγιον.   
Ἀπολυτίκια: «Ὁ βά θει σο φί ας...», Δό ξα· τό τέ λος τοῦ ἀ πο-

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

 Ἡ Ἐ κτε νής καί με τά τήν ἐκ φώ νη σιν «Ὅ τι ἐ λε ή μων...» ψάλ λο νται 
τά τρο πά ρι α «Με τά πνευ μά των δι καί ων...» καί γί νε ται ἡ μνη μό νευ σις 
τῶν Κε κοι μη μέ νων ὡς ἑ ξῆς:
Ὁ Ἱερεύς: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς, ὁ Θε ός, κα τά τό μέ γα ἔ λε ός 

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

νεῖ τήν συ νή θη Ἀ πό λυ σιν.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

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

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

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

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κα θί σμα τα: «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς ὑ πο μεί νας…» Δό ξα, 
Καί νῦν· «Τήν τα χεῖ άν σου σκέ πην…». Ἐ άν 
δέν λέ γε ται ὁ Κα νών, ἐ πι συ νά πτο μεν ἀ μέ σως 
τόν Εἱρ μόν τῆς Στ΄ ᾨ δῆς· «Συ νε χό με νον δέ ξαι 
με…».

 Αἴτησις, «Σύ γάρ εἶ ὁ βασιλεύς…».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον, Οἶκος τά ἐν τῷ Τρι ῳ δί ῳ. Συ να ξά-

ρι ον τοῦ Μη ναί ου καί τό ὑ πό μνη μα τοῦ Τρι ῳ-
δί ου. 
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Με τά τήν η ́ ᾠ δήν ἀμέσως· «Αἰ νοῦ μεν εὐ λο γοῦ μεν… Τόν ἐν ὄ ρει 
ἁ γί ῳ…» (Εἱρ μός τῆς η΄ ᾨ δῆς).
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί μετά τήν Θ΄ ᾨδήν ὁ Εἱρμός τῆς Θ΄ ᾨδῆς· 

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

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

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

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

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

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

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

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

εῖν…» (Α΄ Θεσ. δ΄ 13 – 17).
Εὐαγγέλιον: Τοῦ Σαβ βά του τῆς Ἀ πό κρε ω: «Βλέ πε τε μή 

πλα νη θῆ τε…» (Λου κᾶ, κα ́ 8 - 9, 25-27, 35-
36).

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

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Α ΠΟ ΚΡΕ Ω. Μνεί αν ποι ού με θα τῆς δευ τέ ρας 
καί ἀδε κά στου πα ρου σί ας τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ. Προ-
κο πί ου ὁ σί ου τοῦ Δε κα πο λί του, Γε λα σί ου μάρ τυ ρος, Ἐφραίμ ὁσίου 
Κατουνακιώτου. Ἦχος γ΄. Ἑωθινόν Γ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 10, 11, 12)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας:  Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον: «Ὁ βάθει σοφίας…».
Κοντάκιον: «Μετά τῶν ἁγίων…».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός…».
   

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προοιμιακός – Ψαλτήριον.

Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου 6 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· 
«Ὅ ταν μέλ λῃς ἔρ χε σθαι...» 4.

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

θαυμάσωμεν…».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν…» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας· «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀνα στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Οἴ μοι μέ λαι να ψυ χή…».
Καί νῦν: «Ἀνύμφευτε Παρθένε…».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό ἀ να στά σι μον: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια 

…», Δό ξα, Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Σέ τήν 
μεσιτεύσασαν…».

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

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

ΟΡΘΡΟΣ

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

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

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

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

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

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

ται…», τοῦ Τρι ῳ δί ου· «Τήν φο βε ράν τῆς κρί-
σε ως…» καί «Ἰ δού ἡ μέ ρα ἔρ χε ται…» καί τό 
Θεοτοκίον· «Τήν ὥραν τῆς ἐτάσεως...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤχου 5 καί τοῦ Τρι ῳ δί ου· 
«Ἐν νο ῶ τήν ἡ μέ ραν…» 3.

Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς…».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη…».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό· «Σήμερον σωτηρία…».
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν… ὁ ἀ να στάς…».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…», τοῦ Ἀπ. Βαρ-

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

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

ός…» (Ματ θ. κε΄ 31- 46)
Εἰς τό Ἐ ξαι ρέ τως: «Ἄ ξι όν ἐ στιν…».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε…».
    «Εἴ δο μεν τό φῶς…». 
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν…».

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

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

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς Ἑβδομάδος 
τῆς Τυρινῆς.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βα σι λεί ου ὁ μο λο γη τοῦ, Νυμ φᾶ καί Εὐ βού λου Ἀ πο στό-
λων. Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ ῾Ρωμαίου τοῦ ὁμολογητοῦ. (ἐκ τῆς 29ης Φεβρ.)  

 Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.
 


