ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τῶν ἑπτά Μακκαβαίων
Παίδων, τῆς μητρός αὐτῶν Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλε
αζάρου. Παύλης ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας.
Ἀπό σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Ἡ Ἀκολουθία τῆς ὁσίας Παύλης τῆς ῾Ρωμαίας εὑρίσκεται εἰς τά
Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι·
«Σταυρόν χαράξας...». Ἀπολυτίκιον πρό τῆς Εἰσόδου «Σῶσον Κύριε
τόν λαόν σου...». Μετά τήν Εἴσοδον· «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου...»,
«Τάς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ ὑψω
θείς...». Ἀπόσ τολος· (Ἑβρ. ια΄ 33 – ιβ΄ 2) «Οἱ Ἅγιοι πάντες...» (ζήτει
τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων). Εὐαγγέλιον· «Ἰδού ἐγώ...» (Ματθ. ι΄
16 – 22) (ζήτει τῇ Τετάρτῃ Γ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου). «Ἄξιόν ἐσ τιν...».
Κοινωνικόν: «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε.
Ἀλληλούϊα». «Εἴδομεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.
Τῷ ἑσπέρας: Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινός διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Στε
φάνου (2ας Αὐγούστου) ἐκ τοῦ Μηναίου καί μετά τό «Νῦν ἀπολύεις...»

284

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1

ψάλλεται ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανών πρός τήν Θεοτόκον κατά τήν
ἀκόλουθον τυπικήν διάταξιν:
Ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανών.
Μετά τό· «Νῦν ἀπολύεις...», ὁ Προεσ τώς ἀναγινώσκει τόν Ψαλ
μόν· «Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου...» καί εἶτα ψάλλεται ὑπό
τῶν Χορῶν τό· «Θεός Κύριος...» τετράκις. Ἀμέσως «Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτε
νῶς νῦν προσδράμωμεν...», Δόξα· τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ,
Καί νῦν· «Οὐ σιωπήσωμέν ποτε Θεοτόκε...» καί ὁ Ν΄ Ψαλμός χῦμα.
Εἶτα ψάλλεται ὁ Κανών τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως ἄνευ τῶν Εἱρμῶν,
μετά τοῦ στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς», εἰς δ΄ τροπάρια ἐν
ἑκάσ τῃ ᾨδῇ. Ἀπό γ΄ ᾨδῆς ψάλλεται τό· «Διάσωσον ἀπό κινδύνων...»
καί «Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ...».
Ὁ Ἱερεύς· «Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός...», «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν
εὐσεβῶν...», «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός...», «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ
ἐλέους, ζωῆς...», «Ὅτι ἐλεήμων...».
Εἶτα τό· «Πρεσβεία θερμή...» καί ἄρχεται ὁ β΄ Χορός τῆς δ΄ ᾨδῆς. Με
τά τήν στ΄ ᾨδήν τό· «Διάσωσον ἀπό κινδύνων...» καί τό· «Ἄχραντε, ἡ
διὰ λόγου...» καί πάλιν ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός...» κλπ. ὡς
ἀνωτέρω.
Ἀκολουθεῖ τό Κοντάκιον· «Προσ τασία τῶν Χρισ τιανῶν...» καί
εὐθύς οἱ Χοροί τό Προκείμενον «Μνησ θήσομαι τοῦ ὀνόματός σου...»,
καί τό Εὐαγγέλιον· «Ἀνασ τᾶσα Μαριάμ...». «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα
σοι», Δόξα· «Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα...», Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτ όκου...»,
ὁ στίχος «Ἐλέησ
 όν με ὁ Θεός...» καί τά: «Μή καταπισ τεύσῃς με...»,
«Οὐδείς προσ τρέχων ἐπί σοί...», «Μεταβολή τῶν θλιβομένων...». Ὁ Ἱε
ρεύς· «Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου...», οἱ Χοροί τό· «Κύριε ἐλέησον»
ιβ΄, ὁ Ἱερεύς «Ἐλέει καί οἰκτιρμοῖς...» καί ψάλλεται ἡ ζ΄, η΄, καί θ΄ ᾨδή
τοῦ Κανόνος. Μετά τήν θ΄ ᾨδήν ἐπισυνάπτονται καί τά Μεγαλυνάρια·
«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς...». Ψαλλομένων τῶν Μεγαλυναρίων ὁ Ἱερεύς
θυμιᾷ τήν εἰκόνα τῆς Θεοτ όκου ὡς καί τάς ἄλλας εἰκόνας καί τόν λαόν.
Μετά τό· «Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί...» τό Τρισάγιον καί ἀκο
λούθως τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Στεφάνου· «Βασίλειον διάδημα...»,
Δόξα, Καί νῦν τό ἀντίστοιχον Θεοτοκίον. (Κατά τάς ἄλλας ἡμέρας τά
ἀντίστοιχα Ἀπολυτίκια καί Θεοτοκία).
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Ὁ Ἱερεύς αὖθις· «Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός...» κλπ. «Ἔτι δεόμεθα
ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι...», «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...», «Σοφία·
Ὁ Ὤν εὐλογητός...» καί ποιεῖ τήν ἀπόλυσιν. Πρό τοῦ· «Δι' εὐχῶν...»
ψάλλονται τά 4 Ἐξαποσ τειλάρια «Ἀπόσ τολοι ἐκ περάτων...».
Σημείωσις: Ὁ Μέγας καί ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανών ψάλλονται ἐναλλάξ
καθ’ ἑκάσ την ἑσπέραν, ἕως καί τῆς 13ης τοῦ μηνός, ἐκτός Σαββάτου καί τῆς
παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

		 Ὁ Μέγας: ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΤΡΙΤΗΝ, ΠΕΜΠΤΗΝ.
Ὁ Μικρός: ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ.
2. ΤΡΙΤΗ. Ἡ Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί
Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Φωτεινοῦ ἐπισκόπου Κυθρέας, τῆς ὁσίας
μητρός ἡμῶν Φωτεινῆς τῆς Θαυματουργοῦ (Ἁγίας Φωτοῦς) τῆς Κυπρίας
Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια
Μηναῖα. (Ὅπου ἀν ἑορτάζηται ἡ Ἁγία Φωτεινή ἡ ἀκολουθία δύναται
να συμψαλῇ μετά τοῦ Πρωτομάρτυρος).
Τῷ ἑσπέρας: Μεγάλη Παράκλησις, κατά τήν ὁποίαν ἀντί τοῦ Ἀπολυτικίου
τῶν Ἁγίων ὡς μή ἐχόντων Δοξαστικόν, ψάλλονται τά τρία κατανυκτικά
τροπάρια· «Ἐλέησον ἡμᾶς...», Δόξα· «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς...», Καί νῦν·
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην...».
3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Δαλμάτου, Φαύσ του, Ἰσαακίου, Θεοκλήτου ὁσίων, Σα
λώμης Μυροφόρου.
Τῷ ἑσπέρας: Μικρά Παράκλησις, κατά τήν ὁποίαν ἀντί τοῦ Ἀπολυτικίου
τῶν Ἁγίων ὡς μή ἐχόντων Δοξαστικόν, ψάλλονται τά τρία κατανυκτικά
Τροπάρια «Ἐλέησον ἡμᾶς...», Δόξα· «Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς...», Καί νῦν
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τήν πύλην...».
4. ΠΕΜΠΤΗ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἑπτά Παίδων.
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Τῷ ἑσπέρας: Μεγάλη Παράκλησις, Ἀπολυτίκιον «Χρισ τοῦ τήν Μετα
μόρφωσιν...».
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χρισ τοῦ. Εὐσιγνίου μάρτυρος, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, Νόννας
μητρός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Ἡ Ἀκολουθία ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Κοντάκιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σή
μερον...» (ζήτει μετά τήν Στ΄ ᾨδήν τοῦ Κανόνος)ι. Ἀπόσ τολος Προεόρ
τιος· (Α΄ Πέτρου α΄ 1 – β΄ 10). Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας· (Παρασκευή Η΄
Ἑβδομάδος Ματθαίου). Κοινωνικόν τῆς ἡμέρας· «Ποτήριον σωτηρίου
λήψομαι...».
6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
(Τυπικόν 6ης Αὐγούσ του §§ 1, 2, 3)
Κατάλυσις ἰχθύος.
Πανηγυρίζει ὁ Μητροπολιτικός Ναός Σωτῆρος Λάρνακος.
Τῇ Παρασκευή ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Χρισ τοῦ τήν μεταμόρφωσιν...»
«Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον...»
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...»
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια:
Δόξα, Καί νῦν:
Εἴσοδος:

Προοιμιακός.
Τά Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Πρό τοῦ
Σταυροῦ σου...» εἰς 6.
Τό Ἰδιόμελον τῆς Ἑορτῆς· «Προτυπῶν τήν
ἀνάσ τασιν...»
«Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας
«Ἡ βοήθειά μου παρά Κυρίου...» καί τά
Ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.
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Ἀπόστιχα:
Δόξα, Καί νῦν:
Ἀπολυτίκιον:
Ἀπόλυσις:
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Τά 3 Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ πάλαι τῷ
Μωσεῖ...».
Τό Ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· «Πέτρῳ καί Ἰωάν
νῃ...».
Τῆς ἑορτῆς· «Μετεμορφώθης...» ἐκ τρίτου.
«Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ μεταμορφωθείς
ἐν δόξῃ ἐνώπιον τῶν Ἁγίων αὐτοῦ Μαθητῶν
καί Ἀποσ τόλων, Χρισ τός ὁ ἀληθινός Θεός
ἡμῶν...».

(Ἡ Ἀπόλυσις αὕτ η λέγεται καθ’ ἑκάσ την μέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς).

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή τῆς ἑορτῆς, τό Τρισάγιον, τό Ἀπο
λυτίκιον· «Μετεμορφώθης...» καί Ἀπόλυσις.
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος
Ἀπολυτίκια:
Εἰς τό «Θεός Κύριος...» ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα:
Τά τῆς ἑορτῆς, δίς ἕκασ τον.
Ἀναβαθμοί:
Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκείμενον:
«Θα
βώρ καί Ἑρ
μών ἐν τῷ ὀ
νό
μα
τί σου
ἀγαλλιάσονται».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: Τῆς ἑορτῆς· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς...» (Λουκ.
θ΄ 28 - 36).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:
(χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τῶν Ἀποσ τόλων...», Καί
νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...», «Ἐλέησόν με ὁ
Θεός... Ὁ φωτί σου ἅπασαν...» (ζήτει εἰς τήν
Λιτήν).
Κανόνες:
Οἱ δύο τῆς Ἑορτῆς ἄνευ στίχων.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐπί τό ὄρος...».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς ἑορτῆς καί τό Συ
ναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Σταυρόν χαράξας...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας:
Ἡ Θ΄ ᾨδή ἀμφοτέρων τῶν Κανόνων τῆς
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Ἐξαποστειλάριον:
Αἶνοι:
Δόξα, Καί νῦν:
Δοξολογία:

Ἑορτῆς καί ἡ Καταβασία· «Μυσ τικός εἶ Θε
οτόκε...».
Τό τῆς ἑορτῆς· «Φῶς ἀναλλοίωτον...» τρίς.
Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Πρό
τοῦ τιμίου...» εἰς 4.
Τῆς ἑορτῆς· «Παρέλαβεν ὁ Χρισ τός...».
Μεγάλη· «Μετεμορφώθης...»
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:

Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
Μέγας Κύριος καί αἰνετός σφόδρα
ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ.
Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.
Τά ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπό προσώπου Κυρίου
Δόξα, Καί νῦν.

·
·
·
·
·

Ἀντίφωνον Β΄
Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις.
Ἀγαπᾷ Κύριος τάς πύλας Σιών,			
ὑπέρ πάντα τά σκηνώματα Ἰακώβ.			
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ			
ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ.		
Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος
καί ἄνθρωπος ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ.

·
·
·
·

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ
Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ
ὄρει τῷ Θαβώρ
μεταμορφωθείς,
ψάλλοντάς Σοι·
Ἀλληλούϊα»

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».
Ἀντίφωνον Γ΄
Τά ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τόν αἰῶνα ᾄσομαι.
Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοί
τά θαυμάσιά σου, Κύριε.
Μακάριος ὁ λαός ὁ γινώσκων
ἀλαλαγμόν.

·
·
·

«Μετεμορφώθης
ἐν τῷ ὄρει...».
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ριε ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου
·ποΚύ
ρεύσονται, καί ἐν τῷ ὀνόματί σου
ἀγαλλιάσονται ὅλην τήν ἡμέραν.
Εἰσοδικόν:

Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
		Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:

«Ὅτι παρά σοί πηγή ζωῆς, Κύριε, ἐν τῷ φωτί
σου ὀψόμεθα φῶς· Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ
ἐν τῷ ὄρει τό Θαβώρ μεταμορφωθείς, ψάλ
λοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».
«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει...».
«Ἐπί τοῦ ὄρους...».

Τῆς ἑορτῆς· «Σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τήν
κλῆσιν...» (Β΄ Πέτρου α΄ 10 – 19).
Εὐαγγέλιον:
Τῆς ἑορτῆς· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς...»
(Ματθ. ιζ΄ 1 – 9).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Νῦν τά ἀνήκουστα ἠκούσθη...» (ζήτει εἰς τήν
Ζ΄ ᾨδήν τοῦ Κανόνος).
Κοινωνικόν:
«Ἐν τῷ φωτί τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου,
Κύριε, πορευσόμεθα εἰς τόν αἰῶνα. Ἀλληλού
ϊα».
Ἀντί τοῦ «Εἴδομεν τό φῶς»: «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει...».
Μετά τήν Ὀπισθάμβωνον Εὐχήν ψάλλεται τό Ἀπολυτίκιον τῆς
Ἑορτῆς καί ἀναγινώσκεται ὑπό τοῦ Ἱερέως ἡ εὐχή εἰς τήν μετάληψιν
σταφυλῆς. Αἱ σταφυλαί προτίθενται κάτωθεν τῆς εἰκόνος τοῦ Δεσπότου
Χριστοῦ, ὅπου καί ἀναγινώσκεται ἡ
Εὐχή
Εἰς μετάληψιν σταφυλῆς τῆς ς΄ Αὐγούστου.
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
«Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὅν
διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας, καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, καί τῆς τῶν
καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν ὡριμωτάτην στάσιν ἐλθεῖν εὐδόκησας, ἵνα
ᾖ ἐν ἡμῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν,
εἰς εὐφροσύνην, καί τοῖς προσενέγκασι δῶρον, εἰς ἐξιλασμόν ἁμαρτιῶν,
διά τοῦ ἱεροῦ καί ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· μεθ’ οὗ
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εὐλογητός εἶ σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ, καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶν ας τῶν αἰών ων. Ἀμήν.»
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:

Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

7. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κυριακή μετά τήν ἑορτήν τῆς Μεταμορφώσεως). Δομετίου τοῦ Πέρσου ὁσιομάρτυρος, Μικάλλου ὁσίου
τοῦ ἐν Ἀκανθοῦ τῆς Κύπρου. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινόν Η΄.
Αἱ Ἀκολουθίαι τῶν Ἁγίων Δομετίου καί Μικάλλου εὑρίσκονται
εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Αὐγούστου § 7, 8, 9)
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει...».
«Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».
(μικρά)· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια:

Δόξα:
Καί νῦν:
Εἴσοδος:

Ἀπόστιχα:
Δόξα, Καί νῦν:

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἀνασ τάσιμα τοῦ βαρέος ἤχου 6 καί Μεθέ
ορτα Προσόμοια «Πρό τοῦ τιμίου Σταυροῦ
σου...» 4 (ζήτει εἰς τούς Αἴνους τῆς ἑορτῆς).
Τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε ἀναβῶμεν...» (ζήτει εἰς
τήν Λιτήν τῆς Ἑορτῆς).
Τό α΄ Θο
το
κί
ον τοῦ βαρέος ἤ
χου· «Μήτηρ
μέν ἐγνώσθης...».
«Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Μέγα Προκείμενον·
«Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ...» μετά τῶν
στίχων
Τά Ἀνασ τάσιμα.
Τῆς ἑορτῆς· «Τῆς Θεότητός σου Χριστέ...»
(ζήτει εἰς τό Δόξα, καί νῦν τῶν Ἀποστίχων
τῆς σήμερον, 7ης Αὐγούστου).
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«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀνασ τάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ
σου...», Δόξα, Καί νῦν· «Μετεμορφώθης ἐν
τῷ ὄρει....».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ μεταμορφωθείς
ἐν δόξῃ ἐνώπιον τῶν Ἁγίων αὐτοῦ Μαθη
τῶν καί Ἀποσ τόλων καί ἀνασ τάς ἐκ νεκρῶν,
Χρισ τός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν...»
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ βαρέος ἤχου καί
τά Τριαδικά «Ἄξιόν ἐσ τιν...». Τρισάγιον καί Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορ
φώθης...».
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος.
Εἰς τό· «Θεός Κύριος...» τό Ἀνασ τάσιμον·
«Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...». Δό
ξα·
τό αὐ
τό. Καί νῦν· «Με
τε
μορ
φώ
θης ἐν τῷ
ὄρει...».
Καθίσματα:
Τά Ἀνασ τάσιμα καί ἀντί Θεοτοκίων τά Με
θέορτα (7ης Αὐγούσ του).
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ βαρέος ἤχου καί
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Η΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:
Ὁ Ἀνασ τάσιμος καί ὁ α΄ τῆς Ἑορτῆς.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Τό Μεθέορτον Κάθισμα· «Τῆς θείας δόξης
σου...» ἅπαξ (7ῃ Αὐγούσ του).
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀνασ τάσιμα. Τό
Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Σταυρόν χαράξας...».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Μυσ τικός εἶ Θεοτόκε...».
Ἐξαποστειλάρια:
Τό Η΄ Ἀνασ τάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα...» καί τό μεθέορτον· «Πρό τοῦ Σταυροῦ
σου Κύριε...».
Αἶνοι:
Ἀνασ τάσιμα Στιχηρά τοῦ βαρέος ἤχου 4 καί
Μεθέορτα (7ῃ Αὐγούσ του) «Φύσιν τήν ἐξ
Ἀπολυτίκια:

292

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7-8

Δόξα:
Καί νῦν:
Δοξολογία:

Ἀδάμ...» εἰς 4.
Τό Η΄ Ἑωθινόν· «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».
«Ὑπερευλογημένη...».
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:
Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:
Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:

Τῆς Ἑορτῆς.
«Μετεμορφώθης...»
Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀνασ τάς...».
«Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...», «Μετεμορ
φώθης...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
«Ἐπί τοῦ ὄρους...».

Κυριακῆς Η΄ Ἐπιστολῶν· «Παρακαλῶ ὑμᾶς
διά τοῦ ὀνόματος...» (Α΄ Κορ. α΄ 10 – 17).
Εὐαγγέλιον:
Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου· «Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολύν ὄχλον...» (Ματθ. ιδ΄ 14 – 22).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Ἄξιόν ἐσ τιν...».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς
Θ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί Θ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.
Τῷ ἑσπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν
τῷ ὄρει...».
8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου, Μύρωνος Ἐπισκόπου
Κρήτης. Εὐτυχίου ὁσίου, κτίτορος τῆς Μονῆς τῶν Ἱερέων, Καλλινίκου
Ἐδέσσης, τοῦ νέου.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
Τῷ ἑσπέρας: Μικρά Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ
ὄρει...».
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9. ΤΡΙΤΗ. Ματθία Ἀποσ τόλου, Ἀντωνίου μάρτυρος.
Τῷ ἑσπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν
τῷ ὄρει...».
10. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου, Ξύσ του Πάπα ῾Ρώμης καί
Ἱππολύτου τῶν μαρτύρων.
Τῷ ἑσπέρας: Μικρά Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ
ὄρει...».
11. ΠΕΜΠΤΗ. Εὔπλου διακόνου. Ἀνάμνησις τοῦ ὑπερφυοῦς θαύματος
κατά τῶν Ἀγαρηνῶν Τούρκων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος
τοῦ θαυματουργοῦ.
Πλήρης Ἀκολουθία ἐπί τῇ ἀναμνήσει τοῦ θαύματος τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
Τῷ ἑσπέρας: Μεγάλη Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν
τῷ ὄρει...».
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων.
Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Φωτίου καί Ἀνικήτου εὑρίσκεται εἰς τά
Κύπρια Μηναῖα.
Τῷ ἑσπέρας: Μικρά Παράκλησις. Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ
ὄρει...».
13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως. Μαξί
μου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης τῆς βασιλίσσης τῆς μετέπειτα Ξένης μοναχῆς.
Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς Ἑορτῆς,
πλήν τῶν Ἀναγνωσμάτων τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λιτῆς, τοῦ Πολυελέ
ου καί τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου. Εὐαγγέλιον καί Ἀπόσ τολος εἰς
τήν Λει
τουρ
γί
αν: τά τῆς ἡ
μέ
ρας (Σάββατον Θ΄ Ἑβδ. Ἐπιστολῶν καί
Σάββατον Θ΄ Ἑβδ. Ματθαίου).
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14. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό
κου. Μιχαίου Προφήτου, Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας ἱερομάρτυ
ρος. Ἦχος πλ. δ΄. Ἑωθινόν Θ΄.
(Τ.Μ.Ε. 14 Αὐγούστου § 2, 3, 4)
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Μετεμορφώθης...».
«Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».
(μικρά)· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:
Ἀνασ τάσιμα Στιχηρά τοῦ πλ. δ΄ ἤχου 6, καί
Προεόρτια Προσόμοια «Ἐν κυμβάλοις ἠχήσωμεν...» 4.
Προεόρτιον «Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν...».
Δόξα:
Καί νῦν:
Τό α΄ Θοτοκίον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου· «Ὁ Βασιλεύς
τῶν οὐρανῶν...».
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».
Ἀπόστιχα:
Τά Ἀνασ τάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν:
«Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀνασ τάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...».
Δόξα, Καί νῦν· Προεόρτιον «Λαοί προσκιρτήσατε....».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ ἀνασ τάς ἐκ νεκρῶν ...»
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ πλ. δ΄ ἤχου καί τά
Τριαδικά «Ἄξιόν ἐσ τιν...». Τρισάγιον καί Ἀπολυτίκιον «Λαοί προσκιρτήσατε. Ἀπόλυσις.
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ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια:
Εἰς τό· «Θεός Κύριος...» τό Ἀνασ τάσιμον·
«Ἐξ ὕψους κατῆλθες...». Δόξα· τό αὐτό. Καί
νῦν Προεόρτιον· «Λαοί προσκιρτήσατε...».
Καθίσματα:
Τά Ἀνασ τάσιμα καί ἀντί Θεοτοκίων τά Προεόρτια (14ῃ Αὐγ.).
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ πλ. δ΄ ἤχου καί
ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Θ΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:
Ὁ Ἀνασ τάσιμος καί ὁ Προεόρτιος μετά στίχου «Ὑπεραγία Θεοτόκε...».
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Κάθισμα Προεόρτιον· «Τά προεόρτια τῆς μεταστάσεως...» ἅπαξ.
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀνασ τάσιμα. Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Ἀνοίξω τό στόμα μου... ταύτης τήν Κοίμησιν» (ζήτει ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς, β΄ κανών).
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Κα
τα
βα
σί
α· «Ἅπας γηγενής... τήν
ἱεράν μετάστασιν...».
Τό Θ΄ Ἀνασ τάσιμον· «Συγκεκλεισμένων ΔέσποἘξαποστειλάρια:
τα...» καί τό Προεόρτιον· «Σοῦ τῆς σεπτῆς
Κοιμήσεως...».
Αἶνοι:
Ἀνασ τάσιμα Στιχηρά τοῦ πλ. δ΄ ἤχου 4 καί
Προεόρτια Προσόμοια «Δῆμος τῶν μαθητῶν
...» εἰς 4.
Δόξα:
Τό Θ΄ Ἑωθ
 ινόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων...».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:
Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:

Τῆς Κυριακῆς.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀνασ τάς...».
«Ἐξ ὕψους κατῆλθες...», «Λαοί προσκιρτήσατε...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό τοῦ Ναοῦ.
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Κοντάκιον:

Προεόρτιον «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου...» (ζήτει
μετά τήν Στ΄ ᾨδήν τοῦ Κανόνος τῆς 14ης Αὐγ.).

		Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:

Κυριακῆς Θ΄ Ἐπιστολῶν· «Θεοῦ ἐσμέν συνεργοί...» (Α΄ Κορ. γ΄ 9 - 17).
Εὐαγγέλιον:
Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου· «Ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς...» (Ματθ. ιδ΄ 22 – 34).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Ἄξιόν ἐσ τιν...».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς
Ι΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί Ι΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.
15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή
Ἁγίου Νεοφύτου. Πανηγυρίζουσιν αἱ Ἱεραί Μοναί
Χρυσορροϊατίσσ ης, Τροοδιτίσσ ης καί Τρικουκιωτίσσης.
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Λαοί προσκιρτήσατε...».
«Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου...».
(μικρά)· «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἑσπέρια:
Δόξα, Καί νῦν:
Εἴσοδος:

Προοιμιακός.
Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς «Ὤ τοῦ
παραδόξου θαύματος...» εἰς 6.
Τῆς ἑορτῆς· «Θεαρχίῳ νεύματι...» (ὀκτάηχον
δίχορον).
«Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας
καί τά Ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 15

297

Τά 3 Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε ἀνυμνή
σωμεν λαοί...».
Δόξα, Καί νῦν:
«Ὅτε ἐξεδήμησας...».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκιον:
Τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ γεννήσει...» (τρίς).
Ἀπόλυσις:
«Χριστός ὁ ἀληθινός...».
Ἀπόστιχα:

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ἡ Λιτή τῆς Ἑορτῆς. Τρισάγιον καί Ἀπολυ
τίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει...».
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια:
Τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ γεννήσει...» (τρίς).
Καθίσματα:
Τῆς ἑορτῆς (δίς ἕκασ τον).
Ἀναβαθμοί:
Τό α΄ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκείμενον:
«Μνησ θήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ
γενεᾷ καί γενεᾷ».
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου: «Ἀνασ τᾶσα Μαριάμ...» (Λουκ. α΄. 39 – 56).
Ὁ Ν΄ Ψαλμός:
(Χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...» Καί
νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...», «Ἐλέησόν με ὁ
Θεός... Ὅτε ἡ μετάσ τασις...».
Κανόνες:
Οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετά στίχου «Ὑπεραγία
Θεοτόκε...».
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Ἡ Ὑπακοή τῆς ἑορτῆς· «Μακαρίζομέν σε...».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς ἑορτῆς. Τό Συνα
ξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ...».
Ἀντί τῆς Τιμιωτέρας:
Ἡ Θ΄ ᾨδή ἀμφοτέρων τῶν Κανόνων μετά
τῶν Μεγαλυναρίων εἰς τόν α΄ κανόνα: «Αἱ
γενεαί πᾶσαι, μακαρίζομέν σε...», εἰς δέ τόν
β΄: «Ἄγγελοι τήν κοίμησιν τῆς Παρθένου...»
καί ἡ Καταβασία· «Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενί
κηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι...».
Ἐξαποστειλάριον:
«Ἀπόσ τολοι ἐκ περάτων...» (τρίς).
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Αἶνοι:
Δόξα, Καί νῦν:
Δοξολογία:

Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Τῇ
ἐνδόξῳ κοιμήσει σου...» εἰς 4.
«Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει...»
Μεγάλη· «Ἐν τῇ γεννήσει...».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:

Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄
Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.
Ἐξομολογεῖσ θε αὐτῷ, αἰνεῖτε
τό ὄνομα αὐτοῦ.
Ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων,
ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.			
Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ
καί τό κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών
Δόξα, Καί νῦν.

·
·
·
·
·

Ἀντίφωνον Β΄
Ἀγαπᾷ Κύριος τάς πύλας Σιών, ὑπέρ
πάντα τά σκηνώματα Ἰακώβ.
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ ἡ πόλις
τοῦ Θεοῦ.			
Ὁ Θεός ἐθεμελίωσ
 εν αὐτήν εἰς τόν αἰῶνα.
Ἡγίασε τό σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψισ τος.

·
·
·
·

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτ όκου...».

«Σῶσον ἡμᾶς ...
ὁ ἐν ἁγίοις
θαυμαστός...».

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».
Ἀντίφωνον Γ΄
Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός,
ἑτοίμη ἡ καρδία μου.
Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ
περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι
καί τό ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι.

·
·
·

«Ἐν τῇ γεννήσει
τήν παρθενίαν...».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 15-16

Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:
Εὐαγγέλιον:
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«Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν Ἁγίοις θαυ
μασ τός...».
«Ἐν τῇ γεννήσει...».
«Τήν ἐν πρεσβείαις...».

«Τοῦτο φρονείσ θω...» (Φιλιπ. β΄ 5 – 11).
«Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά...»
(Λουκ. ι΄ 38 – 42 καί ια΄ 27 – 28).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενίκηνται τῆς φύσεως
οἱ ὅροι...».
Κοινωνικόν:
«Ποτήριον σωτηρίου...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:
«Χριστός ὁ ἀληθινός...».
16. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἐξ Ἐδέσσης ἀνακομιδή τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρισ τοῦ, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου. Δημητριανοῦ
μάρτυρος τοῦ Νέου. Διομήδους, Σταματίου, Ἀλκιβιάδου μαρτύρων.
Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ.
Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου καί τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ
εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
(Ὅπου ἀν ἑορτάζηται ὁ Ἅγιος Δημητριανός ὁ Νέος ἡ ἀκολουθία δύ
ναται να συμψαλῇ μετά τῶν μεθεόρτων καί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου).
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Αὐγούστου § 7, 8, 9)

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας: Τά 3 Στιχηρά «Ποίοις οἱ γηγενεῖς...» καί τά 3
τῆς ἑορτῆς· «Ποίοις οἱ εὐτελεῖς χείλεσι...» (ζήτει ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερι
νῷ τῆς 15ης Αὐγούσ του). Δόξα, Καί νῦν: «Δεῦτε τήν παγκόσμιον Κοίμησιν...». Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀ
πό
σ τι
χα 16ης Αὐγούστου «Δῆμος τῶν μαθητῶν...». Δό
ξα, Καί νῦν:
«Ὅτε πρός τόν ἐκ σοῦ...». Ἀπολυτίκια: «Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου...»,
Δόξα, Καί νῦν «Ἐν τῇ γεννήσει...».
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Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: Κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ διάταξιν. Καταβασίαι: «Πε
ποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ...». Ἡ Τιμιωτέρα: Καί ἡ Καταβασία· «Αἱ γε
νεαί πᾶσαι... Νενίκηνται...». Ἐξαποσ τειλάρια τά τοῦ Μηναίου. Αἶνοι:
Τά 3 Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου· «Ποίοις οἱ
γηγενεῖς...» εἰς 4. Δόξα, Καί νῦν «Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...» (Λιτή
15ης Αὐγούστου). Δο
ξο
λο
γί
α Με
γά
λη· καί τό «Τήν ἄχραντον εἰκόνα
σου...».
Ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ: Μετά τήν Εἴσοδον «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου...»,
«Ἐν τῇ γεννήσει...» καί τό τοῦ Ναοῦ. Κοντάκιον: «Τήν ἐν πρεσβείαις...».
Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας· (ζήτει Σάββατον πρό τῶν Φώτων Α΄ Τιμ. γ΄ 13 – δ΄
5). Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας· «Ἐγένετο ἐν τῷ συμπληροῦσθαι...» (Ματθ. ιζ΄
14 – 23). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως» «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνικόν: «Αἰνεῖτε...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...» καί Ἀπόλυσις.
17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μύρωνος, Στράτωνος, Φιλίππου μαρτύρων.
18. ΠΕΜΠΤΗ. Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος μαρτύρων.
19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ 2593
μαρτύρων.
20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σαμουήλ Προφήτου, Σεβήρου μαρτύρων, ῾Ρηγίνου
καί Ὀρέσ του μεγαλομαρτύρων. Λουκίου βουλευτοῦ μάρτυρος.
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν Ἁγίων ῾Ρηγίνου καί Ὀρέστου καί τοῦ Ἁγίου
Λουκίου εὑρίσκονται εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.
21. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μετά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου. Θαδδαίου Ἀποσ τόλου, Βάσσης καί τῶν 3 τέκνων αὐτῆς
Μαρτύρων. Ἦχος α΄. Ἑωθινόν Ι΄.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 16ης Αὐγούστου § 13, 14, 15)
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:

«Ἐν τῇ γεννήσει...».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21

Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:
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«Τήν ἐν πρεσβείαις...».
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:
Ἀνασ τάσιμα α΄ ἤχου 6 καί Μεθέορτα τά Προσόμοια τῆς 15ης Αὐσγούστου «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος...» εἰς 4.
Δόξα:
«Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα...» (ζήτει εἰς
τήν Λιτήν τῆς Ἑορτῆς)
Καί νῦν:
Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσμιον
δόξαν...».
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Προκείμενον τῆς
ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».
Ἀπόστιχα:
Τά Ἀνασ τάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν:
Τῆς Ἑορτῆς «ᾊσατε λαοί...» (ζήτει εἰς τήν
Λιτήν τῆς ἑορτῆς).
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀνασ τάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δό
ξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῇ
γεννήσει...».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ Ἀνασ τάς ἐκ νεκρῶν...»
Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ α΄ ἤχου καί τά
Τριαδικά «Ἄξιόν ἐσ τιν...». Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεν
νήσει...».
ΟΡΘΡΟΣ
Ἀπολυτίκια:

Καθίσματα:

Ἑξάψαλμος.
Εἰς τό· «Θεός Κύριος...» Τό Ἀνασ τάσιμον·
«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δόξα τό αὐτό,
Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῇ γεννήσει...».
Τά Ἀνασ τάσιμα τοῦ α΄ ἤχου καί ἀντί Θεοτοκίων τά Μεθέορτα (ζήτει τῇ 21ῃ Αὐγ.).
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Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ α΄ ἤχου καί ἅπασα
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ι΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:
Ὁ Ἀνασ τάσιμος καί ὁ τῆς ἑορτῆς (15ης Αὐγ.)
«Παρθένοι νεάνιδες...».
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Τό Κάθισμα «Ἐν χερσί τοῦ δι’ ἡμᾶς...» (Κάθισμα Ὄρθρου 17ης Αὐγ.).
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ...».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενί
κηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι...».
Ἐξαποστειλάρια:
Τό Ι΄ Ἀνασ τάσιμον «Τιβεριάδος θάλασσα...»
καί τό τῆς ἑορτῆς «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων...»
(ἅπαξ).
Αἶνοι:
Τά Ἀνασ τάσιμα Στιχηρά τοῦ α΄ ἤχου 4 καί
Μεθέορτα· «Μνήσθητι ἐκτενῶς...» εἰς 4 (21ῃ
Αὐγ.).
Δόξα:
Τό Ι΄ Ἑωθινόν «Μετά τήν εἰς Ἅδου κάθοδον...».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:
Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:

Κοντάκιον:
		Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:
Εὐαγγέλιον:

Τῆς Ἑορτῆς. Εἰς τό β΄ ἀντίφωνον «Ὁ ἀνα
στάς...».
«Ἐν τῇ γεννήσει...».
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀνασ τάς...».
«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», «Ἐν τῇ γεν
νή
σει...», τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί τό
τοῦ Ναοῦ.
«Τήν ἐν πρεσβείαις...».
Κυριακῆς Ι΄ Ἐπιστολῶν· «Ὁ Θεός ἡμᾶς τούς
Ἀποστόλους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16).
Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε...» (Ματθ. ιζ΄ 14 – 23).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21-25
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Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε τόν Κύριον...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:
«Ὁ Ἀνασ τάς ἐκ νεκρῶν...».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς
ΙΑ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΑ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.
22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀγαθονίκου καί τῶν σύν αὐτῷ. Ἀνθούσης καί Ἀθανασί
ου Ἐπισκόπου, Λουκίου μάρτυρος.
23. ΤΡΙΤΗ. Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς,
ἐξαιρουμένων τῶν Ἀναγνωσμάτων, τῆς Λιτῆς καί τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
Ὄρθρου καθώς καί τοῦ Μηνολογίου, ἀντί τοῦ ὁποίου λέγεται τό Μηνολόγιον τῆς ἡμέρας (23ης Αὐγούστου).
Εἰς τήν Λειτουργίαν Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τό
«Ἐξαιρέτως...» «Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενίκηνται...». Κοινωνικόν «Ποτήριον
σωτηρίου...». «Εἴδομεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.
Σημείωσις: Ἐφεξῆς μέχρι καί τῆς 21ης Σεπτεμβρίου ψάλλονται Καταβασίαι·
«Σταυρόν χαράξας...» καί Κοντάκιον μέχρι καί τῆς 12ης Σεπτεμβρίου «Ἰωα
κείμ καί Ἄννα...», ἐξαιρουμένων τῆς 31ης Αὐγούστου, τῆς 1ης Σεπτεμβρίου καί
τῆς 7ης Σεπτεμβρίου καθ’ ἅς ψάλλεται τό Κοντάκιον τῆς ἡμέρας.

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐτυχοῦς Ἱερομάρτυρος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ νεομάρ
τυρος. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Διονυσίου Αἰγίνης.
Αἱ Ἀκολουθίαι τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καί Διονυσίου ψάλλονται ἐξ
ἰδιαιτέρας αὐτῶν φυλλάδος.
25. ΠΕΜΠΤΗ. Τίτου Ἀποσ τόλου. Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Βαρθολο
μαίου Ἀποσ τόλου. Κωνσταντίας ὁσίας τῆς ἐν Πάφῳ.
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Πλήρης ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Κωνσταντίας εὑρίσκεται εἰς τά
Κύπρια Μηναῖα.
26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτύρων.
27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ποιμένος ὁσίου, Λιβερίου Πάπα ῾Ρώμης, Φανουρίου
νεοφανοῦς μάρτυρος.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου εὑρίσκεται εἰς τό τέλος τοῦ
Μηναίου «Αὔγουστος» τῆς Ἀπ. Διακονίας.
28. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, Ἄννης Προ
φήτιδος τῆς ἐν τῷ ναῷ παρευρεθείσης κατά τήν Ὑπαπαντήν τοῦ Κυρί
ου. Ἀρκαδίου ἐπισκόπου Ἀρσινόης. Ἦχος β΄. Ἑωθινόν ΙΑ΄.
Ἡ ἀ
κο
λου
θί
α τοῦ Ἁ
γί
ου Ἀρκαδίου εὑρίσκεται εἰς τά Κύπρια
Μηναῖα.
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκιον:
Κοντάκιον:
Ἀπόλυσις:

«Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας...».
«Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου...».
(μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑσπέρια:
Ἀνασ τάσιμα τοῦ β΄ ἤχου 7 καί τοῦ Μηναίου
Προσόμοια «Μωσῆς ὁ πολυθρύλητος...» 3.
Δόξα, Καί νῦν:
Τό α΄ Θοτοκίον τοῦ β΄ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά
τοῦ νόμου...».
Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...» καί τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».
Ἀπόστιχα:
Τά Ἀνασ τάσιμα.
Δόξα, Καί νῦν:
«Ὤ θαύματος καινοῦ...».
«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια:
Τό Ἀνασ τάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...», Δόξα,
Καί νῦν Θεοτοκίον· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν....».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28

Ἀπόλυσις:

305

«Ὁ ἀνασ τάς ἐκ νεκρῶν...».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν, ὁ Τριαδικός Κανών τοῦ β΄ ἤχου καί τά Τρι
αδικά «Ἄξιόν ἐσ τιν...». Τρισάγιον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου.
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος.
Ἀπολυτίκια:
Εἰς τό· «Θεός Κύριος...» τό Ἀνασ τάσιμον·
«Ὅτε κατῆλθες...». Δόξα· τό αὐτό. Καί νῦν·
«Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».
Καθίσματα:
Τά Ἀνασ τάσιμα.
Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθμοί τοῦ β΄ ἤχου καί ἅπασα
ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (ΙΑ΄) Εὐαγγελίου.
Κανόνες:
Ὁ Ἀνασ τάσιμος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:
Τό Κάθισμα τοῦ Μηναίου· «Φέγγος ἄδυτον...»
μετά τοῦ Θεοτοκίου «Θείας φύσεως...».
Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:
Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀνασ τάσιμα. Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι:
«Σταυρόν χαράξας...».
Ἡ Τιμιωτέρα:
Καί ἡ Καταβασία· «Μυσ τικός εἶ Θεοτόκε...».
Ἐξαποστειλάρια:
Τό ΙΑ΄ Ἀνασ τάσιμον· «Μετά τήν θείαν ἔγερσιν...» μετά τοῦ Θεοτοκίου.
Αἶνοι:
Ἀνασ τάσιμα Στιχηρά τοῦ β΄ ἤχου.
Δόξα:
Τό ΙΑ΄ Ἑωθινόν· «Φανερῶν ἑαυτόν...».
Καί νῦν:
«Ὑπερευλογημένη...».
Δοξολογία:
Μεγάλη· καί τό «Σήμερον σωτηρία...».
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα:
Εἰσοδικόν:
Ἀπολυτίκια:
Κοντάκιον:
		
Τρισάγιον.

Τῆς Κυριακῆς.
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἀνασ τάς...».
«Ὅτε κατῆλθες...», τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα καί τό
τοῦ Ναοῦ.
«Ἰωακείμ καί Ἄννα...».
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Κυριακῆς ΙΑ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἡ σφραγίς τῆς
ἐμῆς ἀποστολῆς...» (Κορ. θ΄ 2 – 12).
Εὐαγγέλιον:
Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ...» (Ματθ. ιη΄
23 – 35).
Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»:
«Ἄξιόν ἐσ τιν...».
Κοινωνικόν:
«Αἰνεῖτε...».
«Εἴδομεν τό φῶς...». «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου...».
Ἀπόλυσις:
Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Ἀπόστολος:

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι καί Εὐαγγέλια τῆς σειρᾶς
ΙΒ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν καί ΙΒ΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου.
29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτισ τοῦ.
Νηστεία αὐστηρά καί ἀπόλυτος.
Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι·
«Σταυρόν χαράξας...». Κοντάκιον· «Ἰωακείμ καί Ἄννα...». Ἀπόστολος
καί Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου (Πράξ. ιγ΄ 25 – 32) καί (Μάρκ. στ΄ 14
– 30). Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...».
30. ΤΡΙΤΗ. Ἀλεξάνδρου, Παύλου καί Ἰωάννου Πατριαρχῶν Κωνσ τα
ντινουπόλεως, Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου ἱερομάρτυρος. Βρυαίννης
ὁσίας.
31. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν. Καταβα
σίαι: «Σταυρόν χαράξας...». Κοντάκιον: «Τήν θεοδόχον γαστέρα σου
Θεοτόκε...». Ἀπόσ τολος: Τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή...» (Ἑβρ.
θ΄ 1 – 7). Εὐαγγέλιον: Τῆς Θεοτόκου· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην
τινά...» (Λουκ. ι΄ 38 – 42 ια΄ 27 – 28). Εἰς τό «Ἐξαιρέτως»: «Ἄξιόν
ἐσ τιν...». Κοινωνικόν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

