
ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ

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

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὅπου ὅμως 
ἑορτάζηται ὁ ἅγιος Τρύφων, ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μη
ναίων. Εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν λέγονται:

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, 
τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον. Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσ σοτόκον».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορτα
ζομένου ἁγίου. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. 
Κοντάκιον τὸ ἑξῆς προεόρτιον·

Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήμερον.
«Ὡς ἀγκάλας σήμερον, πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, κα

θα ρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις 
προσᾴδοντες».
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

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

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Οὐράνιος χορός». Δόξα· «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀγκάλας σήμερον» (ὅρα ἀνωτέρω).

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Λέγε, Συμεὼν» εἰς 6.
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Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Κατακόσμησον τὸν νυμφῶνά σου, 

Σιών», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ·
«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν 
εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας 
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν».
«Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου, Ἰσραήλ».

Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τοῖς Χερουβεὶμ ἐποχούμενος».
Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη» (τρίς).
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδε

ξάμενος, διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε,  Κεχαριτωμένη» 
καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη» (τρίς).
Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἐξηρεύξατω ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου 
τῷ βασιλεῖ».

Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς …, Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη».
Κανών: τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 

«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ» (ἅπαξ).
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τῆς 

ἡμέρας.
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Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ψάλλονται τὰ μεγαλυνάρια τῆς ἑορτῆς· «Ἀκατά

ληπτόν ἐστι» ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, μέχρι καὶ τοῦ· «Κατελθόντ᾿ ἐξ οὐρα
νοῦ». Ἀπὸ δὲ τοῦ· «Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν», συνάπτομεν καὶ τὰ 
4 τροπάρια τῆς θʹ ᾠδῆς, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Καταβασία· «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι».
Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς· «Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ» (τρίς).
Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Νόμον τὸν ἐν γράμματι» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ἐν χερσὶ πρεσβυτικαῖς».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου  

τῷ βασιλεῖ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων,  
ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ,  

τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου  

Συμεὼν βασταχθείς».

«Καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας  
καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης».
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«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  
βασταχθείς».

«Τὰ βέλη σου ἠκονημένα, δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  

βασταχθείς».

«Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,  
ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  
βασταχθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ 

λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

«Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

Εἰσοδικόν· «Ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον πάντων τῶν 
ἐθνῶν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν 
βασταχθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος· τῆς ἑορτῆς· «Χωρὶς πάσης ἀντιλογίας».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἀνήγαγον οἱ γονεῖς».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Θεο

τόκε ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νόμου σκιᾷ».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (μετὰ τὴν ἑορτήν). Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου, 
Ἄννης τῆς προφήτιδος.
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Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Βʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου 4, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Λέγε, 

Συμεὼν» (2ᾳ Φεβρουαρίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Δίκαιος 
καὶ τέλειος» (3ῃ Φεβρουαρίου).

Δόξα: τῆς ἑορτῆς· «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη» (2ᾳ Φεβρουαρίου).
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος» (2ᾳ Φεβρουα

ρίου).
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς 

ἑορτῆς· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδε

ξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικός κανὼν τοῦ βʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Χαῖρε Κεχαρι

τωμένη».
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα (3ῃ Φεβρουα

ρίου), ἤτοι διὰ μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν· «Θησαυρὲ τῶν αἰώνων», διὰ δὲ 
τὴν βʹ· «Ἐν τῷ ναῷ προσηνέχθης».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ βʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 
τοῦ ἑωθινοῦ (Βʹ) Εὐαγγελίου.
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Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ ἁγίου ἄνευ 
εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ὁ μήτραν παρθενικὴν» καὶ τὸ 
μεθέορτον κάθισμα· «Ἐκ τῆς Παρθένου σε» (ἅπαξ).

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ 

γράμματι».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι» καὶ τὸ 

μεθέορτον· «Ἀτρέπτως καθ᾿ ὑπόστασιν».
Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Νόμον τὸν ἐν 

γράμματι» (2ᾳ Φεβρουαρίου) εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν 
εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας 
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν».
«Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου, Ἰσραήλ».

Δόξα: τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη», τοῦ ἀπ. Βαρνά

βα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΙΕʹ Ἐπιστολῶν· «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙΕʹ Ματθαίου· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ νομικός τις 

προσῆλθε».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΔʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ

γέλια ΙΔʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Θεοκτίστου μάρτυρος.

5. ΤΡΙΤΗ. Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως, Θεοδοσίου τοῦ ἐν Σκοπέλῳ ὁσίου.

6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως τοῦ Μεγάλου.

7. ΠΕΜΠΤΗ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν 
Στειρίῳ τῆς Ἑλλάδος ἀσκήσαντος, Ἀπρίωνος ἐπισκόπου Κύπρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παρθενίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Στρατηλάτου, Ζαχαρί
ου προφήτου, Μακαρίου ἐπισκόπου Πάφου.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὅπου ὅμως 

ἑορτάζηται ὁ ἅγιος Θεόδωρος, ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων 
Μηναίων. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, λέγονται:

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, 

τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, Νικη
φόρου μάρτυρος, Ἄμμωνος καὶ Φιλαγρίου ἐπισκόπων Κύπρου, Ἄμμωνος 
καὶ Ἀλεξάνδρου μαρτύρων τῶν Κυπρίων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαι
ρουμένων ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ ἀντιφώνου καὶ 
τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου 
τῆς ἑορτῆς, ἀντὶ τῶν ὁποίων ἀναγινώσκονται τὰ τῆς ἡμέρας.

Σημείωσις: Ἐφεξῆς, κατὰ τὰς πρὸ τοῦ Τριῳδίου Κυριακὰς καὶ ἑορτάς, ψάλλον
ται αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ τὸ κοντάκιον· «Προστασία τῶν 
Χριστιανῶν».
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10. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ταλάντων). Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, 
Ζήνωνος ὁσίου τοῦ ταχυδρόμου.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Γʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ γʹ ἤχου 6 καὶ τοῦ ἁγίου τὰ 3 πρῶτα προσό
μοια· «Ὅλος ἐκ νεότητος» εἰς 4.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Ἔθυσας τῷ Θεῷ».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τοῦ 

ἁγίου· «Ὡς στῦλος ἀκλόνητος». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ 
ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ γʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Τὴν καθαρότητα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτο
κίον· «Τὴν ἀπειρόγαμον».
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Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ γʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 
τοῦ ἑωθινοῦ (Γʹ) Εὐαγγελίου.

Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, τὸ κάθισμα αὐτοῦ· 

«Στῦλος ἄσειστος». Δόξα, τὸ ἕτερον· «Τὰ στίφη τῶν πιστῶν». Καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Μαρία τὸ σεπτόν».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τοῦ ἁγίου· 

«Ἐνθέως πυρσευόμενος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μαρία καταφύγιον».
Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Οἱ τῆς Ἑλλάδος 

νῦν παῖδες» εἰς 4 μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη
θυνθήσεται».
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει».

Δόξα: τὸ Γʹ ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ὡς στῦλος ἀκλόνητος», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι» (ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτω

βρίου).
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙϚʹ Ματθαίου (ταλάντων)· «Ἄνθρωπός τις 

ἀποδημῶν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».



 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  10 – 17 71

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΕʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια ΙΕʹ ἑβδ. Ματθαίου.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης.

12. ΤΡΙΤΗ. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, Χρήστου 
νεομάρτυρος τοῦ Κηπουροῦ.

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Εὐλογίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξαν
δρείας, Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης τῶν ἀποστόλων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλογίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

14. ΠΕΜΠΤΗ. Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος ὁσίων, Φιλήμονος ἐπισκόπου 
Γάζης ἱερομάρτυρος, Νικολάου Κορίνθου.

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

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Φλαβιανοῦ πα
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Φλαβιανοῦ ὁσίου.

17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας). Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος 
τοῦ Τήρωνος, Μαριάμνης ἰσαποστόλου, Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας τῶν 
εὐσεβῶν βασιλέων, Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Δʹ
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Μαριάμνης καὶ Αὐξιβίου εὑρίσκονται εἰς τὰ 

Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· 
«Δῶρον ὁ Χριστὸς πλουτοποιὸν» εἰς 4.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Θείων δωρεῶν».
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Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Τὴν θεοδώρητον χάριν».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 

τοῦ ἁγίου· «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ δʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 

τοῦ ἑωθινοῦ (Δʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Θεϊκὴν παντευχίαν ἀναλαβών». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Παναγία Παρθένε, μήτηρ Θεοῦ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 

τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες», 

τοῦ ἁγίου· «Τοῖς πᾶσι τὰ χαρίσματα» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ταῖς σαῖς 
ἀγκάλαις, ἄχραντε».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τῇ παμφαεῖ πανη
γύρει» εἰς 4, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·

«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυν
θήσεται».
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«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει».

Δόξα: τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μεγάλα τὰ τῆς  πίστεως», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΙΖʹ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς 

Θεοῦ ζῶντος».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙΖʹ Ματθαίου (Χαναναίας)· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 

ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια ΙϚ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λέοντος πάπα ῾Ρώμης, Λέοντος καὶ Παρηγορίου μαρτύ
ρων, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Σινάου.

19. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Ἀπφία ἀποστόλων, Φιλοθέης ὁσίας τῆς 
Ἀθηναίας.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Ἀγάθωνος πάπα ῾Ρώμης, 
Διδύμου, Νεμεσίου καὶ Ποταμίου μαρτύρων τῶν Κυπρίων.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου πατριάρχου Ἱερο
σολύμων.

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων Μαρτύρων τῶν 
ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀνθούσης μάρτυρος, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρίστωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων (ἐπίμετρον).

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης, Κλή
μεντος μάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μη ναῖα.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου). Ἡ αʹ καὶ βʹ εὕρεσις 
τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ τιμίου, ἐνδόξου προφήτου Προδρόμου καὶ βα
πτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Εʹ

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 4, τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· 
«Μὴ προσευξώμεθα» εἰς 3 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Χαί
ροις, ἡ ἱερὰ κεφαλή».

Δόξα: τοῦ Τριῳδίου· «Παντοκράτορ Κύριε».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν».
Καὶ νῦν: τοῦ Τριῳδίου· «Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ 

Προδρόμου· «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· 
«Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Ἡρῴδης, Πρόδρομε». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Μωϋσῆς ἑώρακε».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ 
τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Εʹ) Εὐαγγελίου.

Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέη
σόν με, ὁ Θεὸς …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».

Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ Προδρόμου ἄνευ εἱρμῶν μετὰ στίχου· 
«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ αʹ κάθισμα 
τοῦ Τριῳδίου· «Ταπείνωσις ὕψωσε κατῃσχυμμένον». Δόξα, τὸ αʹ τοῦ 
Προδρόμου· «Ὡς ἐν ταμείῳ θησαυρός». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ 
Μηναίου· «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Θεὸν ἀνθρώποις».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τοῦ 

Τριῳδίου· «Ὑψηγορίαν φύγωμεν», τοῦ Προδρόμου· «Λαμπροφανὴς 
ἀνέτειλεν» καὶ τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ψυχαγωγεῖται,  Πάναγνε».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 3, τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Τοῦ Τελώνου καὶ 
τοῦ Φαρισαίου» καί· «Τοῦ Φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον» καὶ τὰ 3 
προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Ἤνοιξε προπύλαια», μετὰ τῶν ἑξῆς στί
χων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ μου».
«Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ».
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Δόξα: τοῦ Τριῳδίου· «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τοῦ Τριῳδίου· «Φαρισαίου φύγωμεν».
Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐν σκότους».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙϚʹ Λουκᾶ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου)· «Ἄν

θρωποι δύο ἀνέβησαν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΛΔʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια ΙΖʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μαρκέλ
λου Ἀπαμείας τῆς Κύπρου, ῾Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ῾Ρηγίνου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυ
πρίων Μηναίων (ἐπίμετρον).

26. ΤΡΙΤΗ. Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῶν τέ
κνων αὐτῆς, Θεοκλήτου μάρτυρος.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Νεα
πόλεως κ. Πορφύριος.

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προκοπίου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου, Γελασίου μάρτυρος.

28. ΠΕΜΠΤΗ. Βασιλείου ὁμολογητοῦ, Νυμφᾶ καί Εὐβούλου ἀποστόλων.

Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ εἰς τὴν 29ην ἑορταζομένου 
ὁσίου Κασσιανοῦ, διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸν χρόνον δίσεκτον. Πλήρης ἀκολουθία 
τοῦ ἁγίου Κασσιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.


