
ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ τῶν Ἀ ναρ γύ ρων, Κων σταντί νου 
τοῦ ἐν Ὁρμηδείᾳ τῆς Κύπρου μάρτυρος. 

 Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κωνσταντίνου εὑρίσκεται 
εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Καί νῦν Ἀ πο στί-
χων· «Θε ο τό κε σύ εἶ ἡ ἄ μπε λος... πρέ σβευ ε Δέ σποι να με τά τῶν Ἀ ναρ γύ-
ρων...». Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σία 
τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος· «Ὑ μεῖς ἐ στε σῶ μα...» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – 
31  καί ιγ΄ 1 – 8) (1ῃ Νο εμ βρί ου). Εὐ αγ γέ λι ον «Ἀ πέ στει λεν ὁ Ἰ η σοῦς...» 
(Ματ θ. ι΄  5 – 8) (1ῃ Νο εμ βρί ου).
 
2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κα τά θε σις τῆς Τι μί ας Ἐ σθῆ τος τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό-
κου ἐν Βλα χέρ ναις. Ἰ ου βε να λί ου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Λάμπρου καί τῶν σύν 
αὐτῷ νεομαρτύρων. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Ἀνοί-
ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Πε ρι βο λήν πᾶ σι πι στοῖς...» (ζή τει με τά 
τήν Στ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος). Ἀ πό στο λος· «Εἶ χεν ἡ πρώ τη σκη νή...» (Ἑ βρ. 
θ΄ 1 – 7) (21ῃ Ν οεμ βρί ου). Εὐ αγ γέ λι ον «Ἀ να στᾶ σα Μα ρι άμ...» (Λουκ. α΄  
39 – 56) (8ῃ Σε πτ.) Κοι νω νι κόν· «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».
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3. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ὑ α κίν θου μάρ τυ ρος, Ἀ να το λί ου Ἀρ χι ε πι-
σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως. Εὕ ρε σις λει ψά νων Ἁ γί ου ῾Ρα φα ήλ. Ἦ χος 
β΄. Ἑ ω θι νόν Γ΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκιον:   «Θεοτόκε ἀειπάρθενε...».
Κοντάκιον:   «Περιβολὴν πᾶσι πιστοῖς...».
Ἀπόλυσις:   (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:  Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤχου 7 καί τά τοῦ Μη-

ναίου Προσόμοια «Ὤφθης διαυγείᾳ τοῦ Πνεύ- 
ματος...» 3.

Δόξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ 
σκιὰ τοῦ νόμου...»

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, Καί νῦν:  Τῆς Ὀκτωήχου «Ὢ θαύματος καινοῦ...».
  «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον «Ὅτε κατῆλθες...». Δό ξα, 

Καί νῦν Θεοτοκίον· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν...».
Ἀπόλυσις:   «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤ χου καί τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Ὅ τε κα τῆλ θες....». 

Δό ξα τό αὐτό, Καί νῦν τό Θε ο το κί ον· «Πά ντα 
ὑ πέρ ἔν νοι αν...».
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Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Γ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μη ναί ου· «Λίθος τίμιος, τῆς 

Ἐκκλησίας...», Δό ξα, Καί νῦν τό Θε ο το κί ον 
«Θεία γέγονας σκηνή τοῦ Λόγου...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀναστάσιμα. Τό Συ-
ναξάριον τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Γ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅ τι Χρι στός ἐ γή γερ-

ται...», με τά τοῦ Θε ο το κί ου «Ὁ ἀ να τεί λας 
ἥ λι ος...». 

Αἶνοι: Τά Ἀναστάσιμα Στιχηρά. 
Δόξα: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:   Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀπολυτίκια: «Ὅ τε κα τῆλ θες...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό 

τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Γ΄ Ἐπιστολῶν· «Δικαιωθέντες ἐκ 

πίστεως...» (Ρωμ. ε΄ 1 – 10). 
Εὐαγγέλιον: Κυ ρι α κῆς Γ΄ Ματ θαί ου· «Ὁ λύχνος τοῦ 

σώματος...» (Ματ θ. στ΄ 22 – 33).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
 «Εἴδομεν τό φῶς...». 
Ἀπόλυσις:     «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Δ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Δ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀν δρέ ου ἐ πι σκό που Κρή της, ποι η τοῦ τοῦ Με γά λου Κα νό-
νος. 

5. ΤΡΙΤΗ. Ἀ θα να σί ου τοῦ ἐν Ἄ θῳ, Λα μπα δοῦ, ὁ σί ων. 

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα-
σία τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος· «Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματός ἐστιν...» 
(Γαλ. ε´22 – στ΄ 2).  Εὐ αγ γέ λι ον «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔστη ὁ Ἰησοῦς...» (Λκ. 
στ΄  17 – 23) (5ῃ Δεκεμ βρί ου). Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον...».

6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σι σώ η ὁ σί ου τοῦ Με γά λου, Ἀρ χίπ που, Φι λή μο νος καί Ὀ νη-
σί μου τῶν μαρτύρων, Λουκίας τῆς Παρθένου. 

7. ΠΕΜΠΤΗ. Κυ ρι α κῆς με γα λο μάρ τυ ρος, Θω μᾶ τοῦ ἐν Μα λε ῷ ὁ σί ου. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
 
Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι-
στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» (Γαλ. 
γ΄ 23 – δ΄ 5) (ζή τει τῇ Πέ μπτῃ τῆς Ι Ε΄ Ἑ βδο μά δος τῶν Ἐ πι στο λῶν). Εὐ-
αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας· «Ἠ κο λού θει τῷ Ἰ η σοῦ ὄ χλος πο λύς...» (Μάρ κ. ε΄  24 
– 34) (ζή τει τῇ Δευ τέ ρᾳ τῆς ΙΕ΄ Ἑ βδο μά δος Ματθαίου). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον...».

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προ κο πί ου Με γα λο μάρ τυ ρος καί Θε ο δο σί ας τῆς μη-
τρός αὐ τοῦ μάρ τυ ρος.

 Πλήρης ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Προκοπίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.
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Ἡ ἀκολουθία ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό-
μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος καί 
Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁ γίου· (Α΄ Τιμ. δ΄ 9 – 15) (Λουκ. στ΄ 17 – 19, θ΄ 1 – 2, ι΄ 
16 – 22).

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πα γκρα τί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος Ἐ πι σκό που Ταυ ρο με νί ας, 
Ἀν δρέ ου καί Πρό βου μαρ τύ ρων.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀρσινόης κ. Παγκράτιος.

Ἐ πέ τει ος τοῦ μαρ τυ ρι κοῦ θα νά του τῶν Κυ πρί ων Ἐ θνο μαρ τύ ρων (9ῃ 
Ἰ ου λί ου 1821). Κα τ’ αὐ τήν αἱ τουρ κι καί κα τα κτη τι καί ἀρ χαί τῆς Νή-
σου ἐ ξη γρι ω μέ ναι, ἕ νε κα τῆς ἐ κρή ξε ως τῆς Ἑλ λη νι κῆς Ἐ πα να στά σε ως, 
συ νέ λα βον καί ἀ πηγ χό νι σαν τόν Ἀρ χι ε πί σκο πον Κύ πρου Κυ πρι α νόν καί 
ἐ κα ρα τό μη σαν τούς Μη τρο πο λί τας Πά φου Χρύ σαν θον, Κι τί ου Με λέ τι ον 
καί Κυ ρη νεί ας Λαυ ρέ ντι ον καί ἄλ λους. Ἀ πό τῆς 9ης – 14ης Ἰ ου λί ου 1821 
ἑ κα το ντά δες πρό σω πα, κλη ρι κοί καί λα ϊ κοί, εὗ ρον μαρ τυ ρι κόν θά να τον 
ὑ πό τῶν Τούρ κων.
 Τά ἱ ε ρά ὀ στᾶ τῶν Ἐ θνο μαρ τύ ρων τού των εἶ ναι ἐ να πο τε θει μέ να 
εἰς τήν κρύ πτην, ἡ ὁ ποί α εὑ ρί σκε ται ὑ πό τό Μαυ σω λεῖ ον τῶν Ἐ θνο μαρ-
τύ ρων, τό ὁ ποῖ ον ἀ νη γέρ θη τῷ 1930 εἰς τόν πε ρί βο λον τοῦ Ἱ ε ροῦ Να οῦ 
Φα νε ρω μέ νης ἐν Λευ κω σί ᾳ.

10. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν ἐν Νι κο πό λει τῆς Ἀρ με νί ας 45 μαρ-
τύ ρων. Ἀθανασίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ ὁσίου τοῦ Κυπρίου. Ἦχος γ΄. 
Ἑωθινόν Δ΄.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον: «Καί τρόπων μέτοχος...».
Κοντάκιον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 7 καί τοῦ Μηναίου Προ-

σό μοι α 3· «Πανεύφημοι Μάρτυρες ὑμεῖς...».
Δό ξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου· «Πῶς μή θαυ-

μάσωμεν...».
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 Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καὶ νῦν: «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος...».
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐρά-

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

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ γ΄ ἤχου καί τά Τρι α-
δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ γ΄ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό «Θεός Κύριος...»· Τό Ἀναστάσιμον «Εὐ- 

φραινέσθω τά οὐράνια...», Δόξα τό αὐτό, Καί 
νῦν τό Θεοτοκίον «Σέ τήν μεσιτεύσασαν...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Δ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μηναίου «Οἱ στρατιῶται τοῦ 

Χριστοῦ...», Δόξα, Καί νῦν· Θε ο το κί ον «Τῶν 
ἀκαθάρτων λογισμῶν...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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Κα τα βα σί αι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά-

ψαντες...» με τά τοῦ Θε ο το κί ου· «Τό Χαίρε-
τε...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά.
Δό ξα: Τό Δ΄ Ἑ ω θι νόν «Ὄρθρος ἦν βαθύς...».
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
Ἀ ντί φω να: Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: 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: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς Δ΄ Ἐπιστολῶν: «Ἀδελφοί ἐλευθε-

ρωθέντες ἀπό τῆς ἁμαρτίας...» (Ρωμ. στ΄ 18 
– 23).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου· «Ἐλ θόντι τῷ Ἰ η σοῦ...» 
(Ματ θ. η΄ 5 – 13).

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...».

Ση μεί ω σις: Με τά τήν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν ψαλ λο μέ νων τῶν νε κρω σί μων Εὐ λο γη
τα ρί ων καί τῶν Τρο πα ρί ων· «Με τά πνευ μά των δι καί ων...» τε λεῖ ται τό μνη μό συ νον 
τῶν Ἐ θνο μαρ τύ ρων τῆς 9ης Ἰ ου λί ου 1821, ἤ τοι τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Κύ πρου Κυ πρι
α νοῦ, τῶν Μη τρο πο λι τῶν Πά φου Χρυ σάν θου, Κι τί ου Με λε τί ου καί Κυ ρη νεί ας Λαυ
ρε ντί ου καί τῶν λοι πῶν κλη ρι κῶν καί λαϊ κῶν οἵ τι νες ἐ φο νεύ θη σαν ὑ πό τῶν Τούρ κων 
ἀ πό τῆς 9ης  14ης Ἰ ου λί ου 1821. Ἐπίσης σήμερον τε λεῖ ται καί τό ἐ τή σι ον μνη μό
συ νον τῶν πε σό ντων κα τά τό ἀντεθνικόν πρα ξι κό πη μα τῆς 15ης Ἰ ου λί ου 1974.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς E΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια E΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.
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11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐ φη μί ας Με γα λο μάρ τυ ρος καί Πα νευ φή μου, Ὄλ γας βα-
σι λίσ σης καί ἰ σα πο στό λου. 
 
 Εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν, εἰς τό Καί νῦν τῶν Ἀ πο στί χων: «Θε ο τό κε σύ εἶ 
ἡ ἄμπε λος... με τά τῆς ἀ θλη φό ρου...».

 Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α 
τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας (Β΄ Κορ. στ΄ 1 
– 10) (Λουκ. ζ΄ 36 – 50). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον 
αἰώνιον...».

12. ΤΡΙΤΗ. Πρό κλου καί Ἱ λα ρί ου Μαρ τύ ρων, Βε ρο νί κης αἱ μορροού σης, 
Μιχαήλ τοῦ Μαλεΐνου ὁσίου. Παϊσίου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύ να ξις τοῦ Ἀρ χαγ γέ λου Γα βρι ήλ, Στε φά νου Ὁ σί ου 
τοῦ Σαβ βαΐ του. Τῶν Ἁ γί ων Ἡ λι ο φώ των (Ἡ λι ο φώ του, Ἐ πα φρο δί του, Ἀμ-
μω νί ου, Χου λε λαί ου καί Εὐ σθε νί ου). 

 Ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁ γί ων Ἡ λι ο φώ των εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

14. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀκύλα τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν Ο΄). Νικοδήμου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου. 

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κη ρύ κου καί Ἰ ου λίτ της τῆς μη τρός αὐ τοῦ, μαρ τύ ρων. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Πλήρης 
ἀκολουθία τῶν Ἁγίων εὑρίσκεται εἰς τό τέλος τοῦ Μηναίου τοῦ Ἰουλίου. 
Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τῶν Μαρ τύ ρων (Α΄ Κορ. ιγ΄ 11 – 14 καί Ματ θ.  
ιζ΄ 24 – 27, ι η΄ 1 – 4).

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ θη νο γέ νους ἐ πι σκό που Πη δα χθό ης Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 

17. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν Ἁ γί ων 630 Θε ο φό ρων Πα τέ ρων τῆς ἐν Χαλ κη δό νι 
Δ΄ Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου (451). Μα ρί νης με γα λο μάρ τυ ρος. Ἦχος δ΄. 
Ἑωθινόν Ε΄.
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Πλήρης ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Μαρίνης εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια 
Μηναῖα.

(Τ.Μ.Ε. 17ης Ἰουλίου § 2)
Τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ 

μετά τήν 13ην Ἰουλίου.

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 δ΄ ἤ χου 4, τῶν Πα τέ ρων Στι-

χη ρά Προ σό μοι α· «Σέ τόν ἀ πε ρί γρα πτον...» 3 
(ζήτει μετά τήν 13ην Ἰουλίου) καί τῆς Ἁγίας 
Προσόμοια «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος...» 3.

Δόξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τάς μυ στι κάς σή με ρον...»
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου «Ὁ διά σέ Θεο-

πάτωρ...».
Εἴ σο δος: «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 τῶν Πα τέ ρων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα. 
Δόξα: Τῆς Ἁγίας· «Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος...».
Καί νῦν: Τῶν Πα τέ ρων· «Ἀ πο στο λι κῶν πα ρα δό σε ων...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστά-

σεως...», Τῶν Πα τέ ρων «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος...»,  
Δό ξα τῆς Ἁγίας· «Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...», 
Καί νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ αἰ-
ῶνος 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 τοῦ δ΄ ἤ χου, ἡ Λιτή τῆς 
Ἁγίας καί τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί Ἀ πο λυ τί κι ον τῶν 
Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα σμέ νος...». Ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...» ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ δ΄ ἤχου καί ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ε΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος, τῶν Πατέρων καί τῆς Ἁγίας.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Ἀ να στά σι μον Κο ντά κι ον καί Οἶ κος, τό Κά-

θι σμα τῶν Πα τέ ρων· «Φω στῆ ρες ὑ πέρ λα-
μπροι...», Δόξα τῆς Ἁγίας «Μαρίνα μάρτυς 
τοῦ Χριστοῦ...», Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Κα-
τεπλάγη Ἰωσήφ...».

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

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...»
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χρι-

στός...», τό τῶν Πα τέ ρων «Πατέρων θείων 
σήμερον...», τῆς Ἁγίας «Μαρίνα μάρτυς Κυ-
ρίου...» καί τό Θε ο το κί ον «Χρυσοπλοκώτατε 
πύργε...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ δ΄ ἤ χου 2, τῶν Πα-
τέ ρων Προσόμοια «Ὅλην συγκροτήσαντες...» 
3 καί τῆς Ἁγίας Προσόμοια «Πολυώδυνα 
βάσανα...» 3.

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

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: «Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως...», «Ὑ περ δε-

δο ξασμέ νος...», «Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...», τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Πιστός ὁ λόγος...» 

(Τίτ. γ΄ 8 – 15) (ζήτει τοῦτον μετά τήν 11ην 
Ὀκτ.)

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς τῶν Πατέρων· «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς 
τοῦ κόσμου...» (Ματθ. ε΄ 14 – 19).

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

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

Ση μεί ω σις: Πρό τῆς ἀ πο λύ σε ως ψαλ λομένων τῶν νε κρω σί μων εὐ λο γη τα ρίων καί 
τῶν τρο πα ρίων «Με τά πνευ μά των...» τε λεῖ ται τό ἐ τή σι ον μνη μό συ νον τῶν ὑ πέρ 
πίστεως καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πε σόντων καί τῶν ὑπό τῶν πολεμίων 
ἀναιρεθέντων κα τά τήν Τουρκικήν εἰσβολήν τοῦ 1974.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Αἰ μι λι α νοῦ, Παύ λου καί λοιπῶν μαρ τύ ρων. Ὀ νη σι φό ρου 
ὁ σί ου τοῦ ἐν Ἀ να ρί τᾳ Πά φου ἀ σκή σα ντος, Φωτίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 

 Αἱ Ἀ κο λου θί αι τοῦ ὁ σί ου Ὀ νη σι φό ρου καί τοῦ ὁσίου Φωτίου 
εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

19. ΤΡΙΤΗ. Μα κρί νης ἀ δελ φῆς τοῦ Με γά λου Βα σι λεί ου, Δί ου ὁ σί ου.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προ φή του Ἠ λι ού τοῦ Θε σβί του. 

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. 
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Καί νῦν Ἀποστίχων· «Θεοτόκε σύ εἶ ἡ ἄμπελος ... πρέσβευε Δέσποινα 
μετά καί τοῦ Προφήτου...». Ἀ πό στο λος: Τοῦ Προφήτου· «Ὑπόδειγμα 
λάβετε...» (Ἰακ. ε΄ 10 – 20) καί Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Προφήτου· (Λουκ. δ΄ 
22 – 30). Κοι νω νι κόν: «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ τοῖς εὐθέσι πρέπει 
αἴνεσις. Ἀλληλούϊα». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.

Σή με ρον εἶ ναι ἡ θλι βε ρά ἐ πέ τει ος τῆς Τουρ κι κῆς εἰ σβο λῆς εἰς Κύ-
προν. Μέ τήν εὐ και ρί αν αὐ τήν τε λεῖ ται πα ρά κλη σις δι ά τήν ἀ πε λευ θέ ρω-
σιν τῶν αἰ χμα λώ των, τήν ἐ πι στρο φήν τῶν προ σφύ γων καί τήν ἐκ δίω ξιν 
τῶν εἰ σβο λέ ων ἐκ τῆς Νή σου ἡ μῶν, κα τά τήν ἀ κό λου θον τυ πι κήν δι ά τα ξιν: 
Ὁ Δι ά κο νος: «Εὐ λό γη σον Δέ σπο τα».
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός ἡ μῶν...».
 «Κύ ρι ε εἰ σά κου σον τῆς προ σευ χῆς μου...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Σῶ σον Κύ ρι ε τόν λα όν σου...».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Τό μέ γα κλέ ος τῆς Κύ πρου...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Προ στα σί α τῶν χρι στι α νῶν... ἡ προ στα τεύ-

ου σα ἀ εί».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Θε ο τό κε τῶν τι μώ ντων σε».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Πολ λοῖς συ νε χό με-

νος...» (Α΄ ᾨ δή μι κροῦ Πα ρα κλη τι κοῦ κα νό-
νος).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε ... Πα θῶν με τα ράτ του-
σι...» (Α΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Προ στα σί αν καί σκέ-
πην...» (Γ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Ἱ κε τεύ ω Παρ θέ νε...» 
(Γ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Λύ τρω σαι ἡ μᾶς...» (Ε΄ 
ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Ὡς τεῖ χος κα τα φυ-
γῆς...» (Στ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... ῾Ρο ήν μου τῶν δα κρύ-
ων...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Χα ρᾶς μου τήν καρ δί-
αν...» (Θ΄ ᾨ δή).
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Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Λι μήν καί προ στα-
σί α...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Β΄ Χο ρός: «Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε... Φω τός σου ταῖς ἀ κτῖ-
σι...» (Θ΄ ᾨ δή).

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Τήν ὑ ψη λο τέ ραν τῶν οὐ ρα νῶν...»
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Δέ σποι να καί μή τηρ τοῦ Λυ τρω τοῦ...».
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ψάλ λο μεν προ θύ μως...».
Ὁ Β΄ Χο ρός: «Δι ά σω σον ἀ πό κιν δύ νων...»
Ὁ Α΄ Χο ρός: «Ἐ πί βλε ψον ἐν εὐ με νεί ᾳ...».
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἐ λέ η σον ἡ μᾶς ὁ Θε ός...».
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῶν εὐ σε βῶν...»
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ Πα τρός καί Ἀρ χι ε πι-

σκό που ἡ μῶν...»
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ ὑ γεί ας, σω τη ρί ας καί 

ἀ πε λευ θε ρώ σε ως τῶν ἐν κιν δύ νοις καί ἐν 
αἰχμα λω σί ᾳ εὑ ρι σκο μέ νων ἀ δελ φῶν ἡ μῶν καί 
ὑ πέρ τῆς συ ντό μου συ νε νώ σε ως αὐ τῶν με τά 
τῶν οἰ κεί ων αὐ τῶν».

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑπέρ τῆς τα χεί ας καί ἐν ἐ λευ-

θε ρί ᾳ ἐ πα νό δου τῶν ἐ κτο πι σθέ ντων ἀ δελ φῶν 
ἡ μῶν εἰς τάς πα τρο γο νι κάς αὐ τῶν ἑ στί ας».

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄)
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τῆς συ ντμή σε ως τοῦ χρό-

νου τῆς δο κι μα σί ας ἡ μῶν, ἐκ δι ώ ξε ως τῶν εἰ-
σβο λέ ων ἐκ τῆς νή σου ἡ μῶν καί ὑ πέρ ἀ πο κα-
τα στά σε ως τῆς ἐ λευ θε ρί ας καί τῆς δι και ο σύ-
νης ἐν αὐ τῇ.

Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄).
Ὁ Δι ά κο νος: «Ἔ τι δε ό με θα ὑ πέρ τοῦ εἰ σα κοῦ σαι...».
Ὁ Χο ρός: «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (γ΄).
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: «Ἐ πά κου σον ἡ μῶν ὁ Θε ός...».
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Ὁ Δι ά κο νος: «Τοῦ Κυ ρί ου δε η θῶ μεν».
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: Τήν Εὐ χήν.

Κύ ρι ε, ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ παι δεύ ων καί πά λιν ἰ ώ με νος, ὁ ὑ πο στη ρί ζων 
τούς κα τα πί πτο ντας καί ἀ νορ θῶν τούς κα τεῤ ῥα γμέ νους· ὁ τῶν ὀρ φα νῶν 
πα τήρ καί τῶν χει μα ζο μέ νων λι μήν καί τῶν νο σού ντων ἰ α τρός· ὁ τα χύς 
εἰς βο ή θει αν καί βρα δύς εἰς ὀρ γήν· Ἐ πά κου σον τῆς φω νῆς τῆς δε ή σε ως 
ἡ μῶν ἐν τῇ θλι βε ρᾷ ταύ τῃ ἐ πε τεί ῳ κα θ' ἥν ἀ νο σί ως ἐ χθρός ὑ πε ρά ρι θμος, 
ὑ πέ ρο πλος καί ὑ πε ρό πτης ἐ πε τέ θη κα θ' ἡ μῶν καί ἐ δού λω σεν ἡ μᾶς. 

Ἐπιλήσμονες γεγονότες τῶν δωρεῶν καί τῶν εὐεργεσιῶν σου, τοῖς 
προστάγμασί σου οὐκ ἐπορεύθημεν καί τάς ἐντολάς σου οὐκ ἐφυλάξα-
μεν. Δι ά τοῦ το, ταῦ τα πά ντα ἐ πῆλ θεν ἐ φ’ ἡ μᾶς.

Τεσσαράκοντα καί ὀκτώ ἔ τη με τά ταῦ τα, ἱ στά με θα εἰ σέ τι πρό 
τῶν ἐ ρει πί ων καί συ νειδη το ποι οῦ μεν τό μέ γε θος τῆς κα τα στρο φῆς. Ἐ πί 
το σαῦ τα ἔ τη ἐν τῷ κα τε χο μέ νῳ τμή μα τι τῆς πα τρί δος ἡ μῶν οὔκ ἐ στιν 
ὁ λο καύ τω σις, οὐ δέ θυ σί α, οὐ δέ προ σφο ρά, οὐδέ θυμίαμα, οὐ τό πος τοῦ 
καρ πῶ σαι καί εὑ ρεῖν ἔ λε ος. Τά θυ σι α στή ρι ά σου, Κύ ρι ε, κα τέ σκα ψαν οἱ 
τῆς Ἄγαρ υἱοί, καί τούς πι στούς σου οὕς μέν ἀ πέ κτει ναν, οὕς δέ ἐ δί ω ξαν 
βί ᾳ ἐκ τῶν ἑ στι ῶν αὐ τῶν.
 Καί νῦν ἐν ψυ χῇ συ ντε τριμ μέ νῃ καί πνεύ μα τι τα πει νώ σε ως προ-
σπί πτο μέν σοι καί ἱ κε τεύ ο μεν: Ἐ πι μέ τρη σον ταῖς ἀ νο μί αις ἡ μῶν τούς 
οἰ κτιρ μούς σου. Ἀ ντί θες τήν ἄ βυσ σον τῶν οἰ κτιρ μῶν σου τῷ πλή θει τῶν 
πλημ με λη μά των ἡ μῶν. Ἐν τῷ ἐ κλεί πειν τήν ἰ σχύν ἡ μῶν, μή ἐ γκα τα λί πῃς 
ἡ μᾶς. Ἐ γε νή θη μεν, Κύ ρι ε, ὄ νει δος τοῖς γεί το σιν ἡ μῶν, μυ κτη ρισμός καί 
χλευ α σμός τοῖς κύ κλῳ ἡ μῶν. Ἀλ λά μή πα ρα δῴ ης ἡ μᾶς εἰς τέ λος. Δέ-
ξαι ἡ μᾶς προ σπί πτο ντάς σοι καί βο ῶ ντας τό· «Ἡ μάρ το μεν». Ἔ πι δε εὐ-
σπλάγ χνῳ ὄμ μα τι ἐ πί τόν δει νῶς δο κι μα ζό με νον λα όν σου. Σύντρι ψον τήν 
ἐ πηρ μέ νην ὀ φρύν τῶν ἀ πη νῶν δι ω κτῶν τοῦ Σταυ ροῦ σου. Ἀ πο δί ω ξον ἀ πό 
τῆς γῆς τῶν πα τέ ρων ἡ μῶν τάς ὀρ δάς τῶν βαρ βά ρων καί ἀλ λο θρή σκων 
εἰ σβο λέ ων τῶν κα τα δυ να στευ ό ντων καί ἐ ξου θε νού ντων τόν λα όν σου καί 
βε βη λού ντων τούς να ούς σου. Τούς ἐν αἰχμα λω σί ᾳ καί ὁ μη ρεί ᾳ ὄ ντας 
ἀ δελ φούς ἡ μῶν ἐ πα νά γα γε καί σύ να ψον τοῖς οἰ κεί οις αὐ τῶν. Τάς ψυχάς 
τῶν ὑ πό τῶν πο λε μί ων ἀ ναι ρε θέντων καί τῶν ἐν τῷ ἀ γῶ νι πρός ὑ πε ρά-
σπι σιν τῆς πα τρί δος ἡ μῶν πε σό ντων, ἐν σκη ναῖς ἁ γί ων κα τά τα ξον. Τόν 
φι λό χρι στον ἡ μῶν στρα τόν ἐ νί σχυ ε καί τούς ἐ π' ἐ ξου σί ας νο μί μως ὄ ντας 
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φώ τι ζε καί κα θο δή γει, ἡμᾶς δέ πά ντας ἀ ξί ω σον τῆς χα ρᾶς τῆς ἀ πε λευ-
θε ρώ σε ως τῆς πα τρί δος ἡ μῶν, ἵ να ἐν ὅ λῃ τῇ νή σῳ ἡ μῶν ἐ λευ θε ρου μέ νῃ 
καί εἰς βί ον εἰ ρη νι κόν καί εὐ τυ χῆ καί ἡ σύ χι ον ὁ δη γου μέ νῃ, δο ξά ζη ταί σου 
τό πα νά γι ον ὄ νο μα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, 
Ἀ μήν.

Ὁ Α΄ Χο ρός: «Πά ντων προ στα τεύ εις ἀ γα θή...». 
Ὁ Ἀρ χι ε ρεύς: Τήν Ἀ πό λυ σιν.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰωάννου ὁσίου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ. 
 
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μα ρί ας Μα γδα λη νῆς τῆς Μυ ρο φό ρου καί Ἰ σα πο στό-
λου. Μαρ κέλ λης ὁσι ο μάρ τυ ρος. Θεοφίλου τοῦ νέου μάρτυρος. 
 

Πλήρης Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου εὑρίσκεται εἰς 
τά Κύπρια Μηναῖα.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀνακομιδή λειψάνων Φω κᾶ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Ἰ ε ζε κι ήλ 
Προ φή του, Θύρ σου ἐ πι σκό που Καρ πα σί ας. 

Πλήρεις Ἀκολουθίαι ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου 
ἱερομάρτυρος Φωκᾶ καί ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Θύρσου εὑρίσκονται εἰς 
τά Κύπρια Μηναῖα.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Χρι στί νης με γα λο μάρ τυ ρος. Ἦχος πλ. α΄. 
Ἑωθινόν Στ΄.
 

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 πλ. α΄ ἤ χου 6 καί τῆς Ἁγίας Στι- 
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 χη ρά Προ σό μοι α «Θείας ἐπιγνώσεως...» εἰς 4.
Δόξα: Τῆς Ἁγίας «Ὡς ἀλάβαστρον μύρου…».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου «Ἐν τῇ Ἐρυ-

θρᾷ θαλάσσῃ...».
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 Ἀ να στά σι μα. 
Δόξα: Τῆς Ἁγίας «Τῇ χριστωνύμῳ σου κλήσει...».
Καί νῦν: «Ὢ θαύματος καινοῦ...».
 «Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...», 

Δό ξα· τῆς Ἁγίας «Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ...», Καί 
νῦν· τό ὁμόηχον Θεοτοκίον «Τὸ ἀπ' αἰῶνος 
ἀπόκρυφον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. α΄ ἤχου καί 
ἀ πό λυ σις.

ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια: Εἰς τό «Θεός Κύριος...» ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. α΄ ἤχου καί 
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Στ΄) Εὐαγγελίου. 
Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιμος καί ὁ τῆς Ἁγίας.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Τό Κά θι σμα τῆς Ἁγίας· «Τό αἷμα σου 

σεμνή...», Δόξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Ἐλπίς 
χριστιανῶν...».

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς: 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: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...»
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐξαποστειλάρια: Τό Στ΄ Ἀ να στά σι μον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω-
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πος...», τῆς Ἁγίας «Ὡς εὔχρηστον καὶ τίμι-
ον...», καί τό Θε ο το κί ον «Γεραίρουσι τὸν τό-
κον σου...».

Αἶνοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 4 καί τῆς 
Ἁγίας Ἰδιόμελα «Δοξάζομέν σου Χριστέ...» 4.

Δόξα: Τό Στ΄ Ἑωθινόν· «Ἡ  ὄντως εἰρήνη...».
Καί νῦν: «Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα: Τῆς Κυριακῆς.
Εἰσοδικόν: Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον...», τῆς Ἁγίας, τοῦ 

Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κοντάκιον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Στ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἔχοντες χαρί-

σματα κατά τήν χάριν...» (῾Ρωμ. ιβ΄ 6 – 14)
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς Στ΄ Ματθαίου· «Ἐμβάς ὁ Ἰησοῦς...» 

(Ματθ. θ΄ 1 – 8).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
    «Εἴδομεν τό φῶς...».
Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

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

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ κοί μη σις τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης μη τρός τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο-
τό κου. Τῶν Ἁ γί ων 165 Πα τέ ρων τῶν ἐν τῇ Ε΄ Οἰ κου με νι κῇ Συ νό δῳ συ νελ-
θό ντων, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
 
Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...» Κο ντά κι ον «Προ γό νων 



 ΙΟΥΛΙΟΣ 25-29 279

Χρι στοῦ...» (ζή τει με τά τήν Στ΄ ᾨ δήν τοῦ Κα νό νος). Ἀ πό στο λος καί Εὐ-
αγ γέ λι ον τῆς Ἁγίας (Γαλ. δ΄ 22 - 27) (23ῃ Σεπτ.) καί (Λουκ. η΄ 16 - 21) 
(Σαβ. ΣΤ΄ Ἑβδ. Λουκᾶ). Κοι νω νι κόν· «Ἀ γαλ λι ᾶσθε δί και οι...». «Εἴ δο μεν 
τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

26. ΤΡΙΤΗ. Πα ρα σκευ ῆς ὁ σι ο μάρ τυ ρος, Ἑρ μο λά ου Ἱε ρο μάρ τυ ρος καί 
τῶν σύν αὐτῷ Ἑρμίππου καί Ἑρμοκράτους. 

Πλήρης ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εὑρίσκεται εἰς τά 
Κύπρια Μηναῖα.

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πα ντε λε ή μο νος με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ Ἰ α μα τι κοῦ. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχερᾶ 
παρά τό χωρίον Ἀγροκηπιά και ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος 
παρά τήν κατεχομένην ὑπό τῶν Τούρκων κωμόπολιν τῆς Μύρτου.

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι· «Χο-
ροί Ἰσραήλ...». Κο ντά κι ον· «Ἐπί τοῦ ὄρους...». Ἀ πό στο λος τοῦ Ἁγίου· 
«Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ...» (Β΄ Τιμ. β΄, 1 – 10) (ζή τει τῇ 26ῃ Ὀ κτω-
βρί ου). Εὐ αγ γέ λι ον· «Προσέχετε ἀπό τῶν ἀνθρώπων...» (Λουκ. κα΄ 12 – 
19). Εἰς τό· «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον 
αἰώνιον...». «Εἴ δο μεν τό φῶς...». Ἀ πό λυ σις.

Σημείωσις: Ἐφεξῆς μέχρι καί τῆς 5ης Αὐγούστου, ἐξαιρουμένης τῆς 1ης Αὐγού
στου, ψάλλονται αἱ Καταβασίαι «Χοροί Ἰσραήλ…». Κοντάκιον μέχρι καί τῆς 
13ης Αὐγούστου ψάλλεται τό «Ἐπί τοῦ Ὄρους μετεμορφώθης…» πλήν τῆς 5ης 
Αὐγούστου, ὅτε ψάλλεται τό Προεόρτιον «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον...».

28. ΠΕΜΠΤΗ. Προ χό ρου, Νι κά νο ρος, Τί μω νος καί Παρ με νᾶ τῶν Ἀ πο-
στό λων καί Δι α κό νων. Εἰ ρή νης Ὁσίας, ἡ γου μέ νης τῆς ἐν Κων στα ντι νου-
πό λει Μο νῆς τοῦ Χρυ σο βα λά ντου. 

 Ἡ ἀ κο λου θί α τῆς Ὁ σί ας ψάλ λε ται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος.

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Καλ λι νί κου καί Θε ο δό της Μαρ τύ ρων.
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30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σί λα, Σι λου α νοῦ, Κρή σκε ντος, Ἐ παι νε τοῦ καί Ἀν δρο-
νί κου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ πο στό λων.

31. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐ δο κί μου δι καί ου, Ἰ ω σήφ τοῦ ἀ πό Ἀ ρι- 
 μα θαί ας. Προ εόρ τι α τῆς Προ ό δου τοῦ Τι μί ου Σταυ ροῦ. Μνήμη μετακομιδῆς 
λειψάνων Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου (ἐκ τῶν δώδεκα) εἰς Κύπρον. Ἦχος 
πλ. β΄ Ἑωθινόν Ζ΄.

Πλήρης Ἀκολουθία ἐπί τῇ μετακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ ἀποστόλου 
Φιλίππου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
            

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

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

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα πλ. β΄ ἤχου 6 καί ἐκ τοῦ Μη- 

ναίου Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἁγίου «Μακα-
ριώτατον τέλος...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου «Παντὸς Δικαίου...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ πλ. β΄ ἤχου «Τίς μή μα-

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

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀνα στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυτρωτής μου 

Πάναγνε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...»,  

Δό ξα· τοῦ Ἁγίου «Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε...», 
Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θεοτοκίον «Τὸ ἀπ' αἰῶ-
νος ἀπόκρυφον...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...»
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Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. β΄ ἤ χου καί τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Εἶτα τό Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. β΄ ἤχου 
καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», 

Δό ξα τό αὐτό, Καί νῦν· Θεοτοκίον· «Ὁ τήν 
εὐλογημένην...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν.
 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 (Ζ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου «Ὑψηλόν 

τόν βίον...».
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μηναίου «Ἐυδοκιμήσας 

ἀγαθαῖς...» μετά τοῦ Θεοτοκίου «Ὁ ἐπί θρό-
νου χερουβίμ...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χοροί Ἰσραήλ...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ὁ τόκος σου ἄφθορος 

ἐδείχθη...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ὅτι ᾖραν τόν Κύριον...» 

καί τό Θε ο το κί ον αὐτοῦ «Μεγάλα καί 
παράδοξα...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ πλ. β΄ ἤ χου.
Δό ξα: Τό Ζ΄ Ἑ ω θι νόν «Ἰδού σκοτία καί πρωΐ...».
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...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α
Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», τοῦ Ἁγίου «Ἐκ γῆς 
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ὁ καλέσας σε...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ 
Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς Ζ΄ Ἐπιστολῶν· «Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ 

δυνατοί...» (Ρωμ. ιε΄ 1 – 7).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ζ΄ Ματθαίου· «Πα ρά γο ντι τῷ Ἰ η-

σοῦ...» (Ματ θ. θ΄ 27 – 35 ).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ση μεί ω σις: Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψαλλομένων τῶν νε κρω σί μων εὐ λο
γη τα ρίων καί τῶν Τροπαρίων «Μετά πνευμάτων...» τε λεῖ ται τό μνη μό συ νον τοῦ 
ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

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

 


