
1. ΤΕΤΑΡΤΗ. �Η `π�δ�σις τ+ς 2�ρτ+ς τ�� Π'σ)α. =Ι
υστ�ν
υ φιλ
σ�φ
υ
κα� µ"ρτυρ
ς, =Ι
�στ
υ, �αρ�των
ς κα� �αριτ
5ς µαρτ�ρων. 

Τ/+ Τρ�τ/η 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν: «Τ�ν συν"ναρ0
ν Λ�γ
ν...».

Κ�ντ'κι�ν: «Τ%ς ψυ0%ς τ" dµµατα...»

(Απ�λυσις: (µικρ")· «�� Uναστ"ς �κ νεκρ9ν...»

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Μετ" τ� «∆�4α τ/% uγ�Xα κα� )µ

υσ��ω...», τ� «�ριστ�ς Uν�στη...»
(δεκ"κις), < Μεγ"λη Συναπτ� κα� < �κφ>νησις «g�τι πρ�πει σ
ι...», Iς �ν
τ�9 f�ρθρ�ω τ
5 Π"σ0α.

�Εσπ0ρια: Τ" 6 =Αναστ"σιµα τ
5 α´ [0
υ «Τ"ς &σπεριν"ς
<µ9ν ε,0"ς...» (`�τει κα� τ/% Τρ�τ/η τ%ς Στ´ �Ε-
(δ
µ"δ
ς &σπ�ρας �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω).

∆�7α: «Τ�ν τ�9 Πατρ� συν"ναρ0
ν...».

Κα� ν�ν: «Τ�ν παγκ�σµι
ν δ�4αν...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...» κα� τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�-
ρας «Τ� lλε�ς σ
υ Κ�ριε...».

(Απ�στι)α: Τ� =Aναστ"σιµ
ν στι0ηρ�ν «Τ�9 π"θει σ
υ
�ριστ�...» κα� τ" 4 στι0ηρ" τ
5 Π"σ0α «Π"-
σ0α :ερ�ν...» µετ" τ9ν στ�0ων α,τ9ν.

∆�7α, Κα� ν�ν: «=Αναστ"σεως <µ�ρα...» µετ" τ
5 �ριστ�ς U-
ν�στη...» (τρ�ς) κα� ε,θ�ς <

(Απ�λυσις: ∆ιαλ
γικ9ς Iς κα� τ/% Κυριακ/% τ
5 Π"σ0α.

MHN IOYN IO™
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Τ/+ Τετ'ρτ/η πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

=Αναγιν>σκεται < καλ
υµ�νη Θ´ τ
5 Π"σ0α.


ΡΘΡ
Σ

g�λη < Uκ
λ
υθ�α τελε_ται Uπαραλλ"κτως Iς διαλαµ("νεται �ν τ�9
Πεντηκ
σταρ��ω τ/% Κυριακ/% τ
5 Π"σ0α, καταλιµπαν
µ�νων τ
5 �Υπ
µν�-
µατ
ς τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ κα� Uναγινωσκ
µ�ν
υ µ�ν
ν τ
5 Συνα4αρ�
υ
τ%ς <µ�ρας.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

=Απαραλλ"κτως Iς τ/% Κυριακ/% τ
5 Π"σ0α, πλ�ν τ
5 Κατη0ητικ
5
Λ�γ
υ, τ
5 Uπ
λυτικ�
υ τ
5 �Αγ. =Ιω"νν
υ τ
5 �ρυσ
στ�µ
υ κα� τ9ν Uνα-
γνωσµ"των.

(Αντ� Τρισαγ��υ: «g�σ
ι ε#ς �ριστ�ν...».

(Απ�στ�λ�ς: Τετ"ρτης Στ´ �Ε(δ
µ"δ
ς τ9ν Πρ"4εων (Πρ.
ιη´, 22 - 28).

Ε@αγγ0λι�ν: Τετ"ρτης Στ´ �Ε(δ
µ"δ
ς =Ιω"νν
υ (=Ιω. ι(´ 36
- 47).

Σ�µερ�ν γ�νεται κατ'λυσις J)θP�ς.

2. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ Τ
Υ ΚΥΡΙ
Υ ΚΑΙ ΘΕ
Υ ΚΑΙ ΣΩΤΗ-
Ρ
Σ ΗΜΩΝ ΙΗΣ
Υ �ΡΙΣΤ
Υ. Νικηφ�ρ
υ =Αρ0ιεπισκ�π
υ Κωνσταντι-
ν
υπ�λεως τ
5  ��µ
λ
γητ
5. 

Σ�µερ�ν �γει τ� �ν�µαστ�ρι� τ�υ

� Πανιερ�τατ�ς Μητρ�π�λ�της ΚJκκ�υ κα� Τηλλυρ�ας κ. Νικηφ&ρ�ς.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκ�σταρ��υ § 38, 39, 40).

Τ/+ Τετ'ρτ/η 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

=Αναγιν>σκεται < Θ´ τ
5 Π"σ0α, Iς κα� �ν τ/% ∆ιακαινησ�µ�ω &(δ
-
µ"δι.

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Μετ" τ� «Ε,λ
γητ�ς ) Θε�ς...» ε,θ�ς «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν...»
(τρ�ς) κα� ) Πρ

ιµιακ�ς.

�Εσπ0ρια: Τ" 5 Στι0ηρ" =Ιδι�µελα τ%ς &
ρτ%ς· «�� Κ�ρι-
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ς Uνελ�φθη ε#ς 
,ραν
�ς...» κτλ, ε#ς 6, δευτε-
ρ
5ντες τ� πρ9τ
ν.

∆�7α, Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν· «Τ9ν κ�λπων τ9ν πατρικ9ν µ�
0ωρισθε�ς...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
«�� Θε�ς �ν τ�9 Wν�µατ� σ
υ...» κα� τ" =Ανα-
γν>σµατα.

(Απ�στι)α: Τ" 3 Στι0ηρ" =Ιδι�µελα «=Ετ�0θης Iς α,τ�ς o-
θ�λησας...» κτλ, µετ" στ�0ων: Ε#ς τ� (´ «Π"ντα
τ" lθνη, κρ
τ�σατε 0ε_ρας, Uλαλ"4ατε τ�9 Θε-
�9 τ�9 Σωτ%ρι <µ9ν» κα� ε#ς τ� γ´ «=Αν�(η ) Θε-
�ς, �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/% σ"λπιγγ
ς».

∆�7α, Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9...»

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...» (τρ�ς).

(Απ�λυσις: «�� �ν δ�4/η Uναληφθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς τ
�ς 
,-
ραν
�ς κα� �ν δε4ιXL καθ�σας τ
5 Θε
5 κα�
Πατρ�ς, �ριστ�ς ) Uληθιν�ς Θε�ς...».

Τ/+ Π0µπτ/η πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν

Μετ" τ�· «Ε,λ
γητ�ς...» ε,θ�ς Τρισ"γι
ν, ) Ν´ Ψαλµ�ς κα� τ" 6
=Iδι�µελα τ%ς Λιτ%ς. «=Ανελθ>ν ε#ς 
,ραν
�ς...» κτλ. µετ" τ
5· ∆�4α, Κα�
ν5ν· «Κ�ριε, τ� µυστ�ρι
ν...». Τρισ"γι
ν κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν «=Ανελ�φθης
�ν δ�4/η...».


ΡΘΡ
Σ.

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κι�ν: Ε#ς τ� «Θε�ς Κ�ρι
ς...»· «=Ανελ�φθης �ν δ�-
4/η...» (τρ�ς).

Καθ�σµατα: Τ%ς &
ρτ%ς �κ δευτ�ρ
υ �καστ
ν.

(Ανα;αθµ��: Τ� α´ Uντ�φων
ν τ9ν =Ανα(αθµ9ν τ
5 δ´ [0
υ.

Πρ�κε�µεν�ν: «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9, Κ�ρι
ς �ν φων/%
σ"λπιγγ
ς».

Στ�)�ς: «Π"ντα τ" lθνη, κρ
τ�σατε 0ε_ρας, Uλαλ"4α-
τε τ�9 Θε�9 τ�9 Σωτ%ρι <µ9ν».

Ε@αγγ0λι�ν C
ρθρ�υ: Τ%ς &
ρτ%ς τ� Γ´ �Εωθιν�ν· «=Αναστ"ς )
=Ιησ
5ς πρωr πρ>τ/η Σα(("τ
υ...» (Μ"ρκ. ις´,
9 - 20).

269
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«=Αν"στασιν �ριστ
5 θεασ"µεν
ι...».

�
 Ν´ Ψαλµ�ς: (�5µα). ∆�4α· «Τα_ς τ9ν =Απ
στ�λων...». Κα�
ν5ν· «Τα_ς τ%ς Θε
τ�κ
υ...», «=Ελ�ησ�ν µε )
Θε�ς...» κα� τ� =Ιδι�µελ
ν· «Σ�µερ
ν �ν 
,ρα-
ν
_ς...».

Καν�νες: =Αµφ�τερ
ι τ%ς &
ρτ%ς. �� α´ µετ" τ9ν Ε:ρµ9ν,
ε#ς 6, κα� ) (´, ε#ς 4, cνευ στ�0ων.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: «=Επι("ς �ν νεφ�λαις τ9ν 
,ραν9ν...» (1πα4).

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ%ς &
ρτ%ς. Συνα4"ρι
ν
τ%ς <µ�ρας �κ τ
5 Μηνα�
υ κα� τ� �Υπ�µνηµα
τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ.

Κατα;ασ�αι: «Θε��ω καλυφθε�ς...».

(Αντ� τ+ς Τιµιωτ0ρας: �Η Θ´ =�Ωδ� Uµφ
τ�ρων τ9ν Καν�νων, < α´ µε-
τ" τ9ν ε:ρµ9ν cνευ Στ�0
υ [ Πρ
ϋµν�
υ κα�
< (´ µετ" τ9ν Μεγαλυναρ�ων· «fΑγγελ
ι τ�ν
cν
δ
ν...», ∆�4α, Κα� ν5ν, τ� Θε
τ
κ�
ν, κα�
< κατα(ασ�α: «�α�ρ
ις cνασσα...».

(Ε7απ�στειλ'ρι�ν: «Τ9ν Μαθητ9ν )ρ>ντων Σε Uνελ�φθης...»
(τρ�ς).

ΑFν�ι: Τ" 3 Στι0ηρ" Πρ
σ�µ
ια τ%ς &
ρτ%ς «=Αγγε-
λικ9ς 
: �ν κ�σµ�ω...» κτλ. ε#ς 4.

∆�7α, Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν· «=Ετ�0θης...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς &
ρτ%ς.

(Αντ�φων�ν Α´.

ñ Π"ντα τ" lθνη κρ
τ�σατε 0ε_ρας,

Uλαλ"4ατε τ�9 Θε�9 �ν φων/% Uγαλλι"σεως.

ñ g�τι Κ�ρι
ς nψιστ
ς, φ
(ερ�ς,

Βασιλε�ς µ�γας �π� πLσαν τ�ν γ%ν.

ñ �Υπ�τα4ας λα
�ς <µ_ν, κα� lθνη �π� τ
�ς

π�δας <µ9ν.

ñ ∆�4α, Κα� ν5ν.

270

«Τα_ς πρεσ(ε�αις

τ%ς Θε
τ�κ
υ...»
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(Αντ�φων�ν Β´.

ñ Μ�γας Κ�ρι
ς, κα� α#νετ�ς σφ�δρα.

ñ �� Θε�ς �ν τα_ς ("ρεσιν α,τ%ς γιν>σκεται.

ñ g�τι #δ
� 
: (ασιλε_ς τ%ς γ%ς

συν�0θησαν.

∆�4α, Κα� ν5ν: «�� Μ
ν
γεν�ς Υ:�ς...»

(Αντ�φων�ν Γ´.  KΗ)�ς δ´.

ñ =Ακ
�σατε τα5τα π"ντα τ" lθνη.

ñ Τ� στ�µα µ
υ λαλ�σει σ
φ�αν,

κα� < µελ�τη τ%ς καρδ�ας µ
υ σ�νεσιν.         

ñ Κλιν9 ε#ς παρα(
λ�ν τ� 
�ς µ
υ,

Uν
�4ω �ν ψαλτηρ��ω τ� πρ�(ληµ" µ
υ.

ΕJσ�δικ�ν: «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/%
σ"λπιγγ
ς. Σ9σ
ν <µLς, Υ:� Θε
5, ) �ν δ�4/η
Uναληφθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς τ
�ς 
,ραν
�ς,
ψ"λλ
ντ"ς Σ
ι, =Αλληλ
�ϊα».

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

Κ�ντ'κι�ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας 
#κ
ν
µ�αν...».

Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Τ%ς �Ε
ρτ%ς: «Τ�ν µ�ν πρ9τ
ν λ�γ
ν �π
ιη-
σ"µην...» (Πρ"4. α´, 1 - 12).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ%ς �Ε
ρτ%ς: «=Αναστ"ς ) =Ιησ
5ς �κ νε-
κρ9ν...» (Λ
υκ. κδ´, 36 - 53).

ΕJς τ� (Ε7αιρ0τως: «Σ� τ�ν �π�ρ ν
5ν...».

Κ�ινωνικ�ν: «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/%
σ"λπιγγ
ς. =Αλληλ
�ϊα».

(Aντ� τ�� «E8δ�µεν τ� φ!ς...»: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...»,

«ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...». (Απ�λυσις: �Η τ
5 �Εσπεριν
5.

Σηµε�ωσις: �Απ& σ�µερ�ν µ0�ρι τ4ς 'π�δ&σεως τ4ς Y�ρτ4ς τ4ς �Αναλ�ψεως:

(Απ�λυσις: �Η �ν τ�9 �Εσπεριν�9 τ%ς &
ρτ%ς.

271

«Σ9σ
ν <µLς Y:�

Θε
5, ) �ν δ�4Xη Uνα-

ληφθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς

τ
�ς 
,ραν
�ς...».

«=Aνελ�φθης

�ν δ�4Xη...»
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Κατα;ασ�αι: «Θε��ω καλυφθε�ς...»

�Η Τιµιωτ0ρα.

ΕJσ�δικ�ν: «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν... ) �ν δ�4/η Uναλη-
φθε�ς...»

Κ�ντ'κι�ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας...»

ΕJς τ� (Ε7αιρ0τως: «fΑ4ι�ν �στιν...»

Κ�ινωνικ�ν: Τ%ς <µ�ρας. 

(Αντ� τ�� «Ε8δ�µεν τ� φ!ς...»: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

(Απ�λυσις: �Ως �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λ
υκιλλιαν
5 κα� Πα�λης κα� τ9ν σ�ν α,τ
_ς. Π"ππ
υ
)σ�
υ κα� )µ
λ
γητ
5, �πισκ�π
υ ��τρων (Κυθρ�ας).

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ
5 �Αγ�
υ Π"ππ
υ ε�ρ�σκεται ε#ς τ" Κ�πρια
Μηνα_α.

4. ΣΑΒΒΑΤ
Ν. Μητρ
φ"ν
υς =Αρ0ιεπισκ�π
υ Κωνσταντιν
υπ�λεως,
Μ"ρθας κα� Μαρ�ας Uδελφ9ν τ
5 Λα`"ρ
υ.

5. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τ!ν �Αγ�ων 318 Θε�φ�ρων Πατ0ρων τ+ς �ν Νικα�bα Α´ 
Jκ�υ-
µενικ+ς Συν�δ�υ. ∆ωρ
θ�
υ �πισκ�π
υ Τ�ρ
υ. KΗ)�ς πλ. ;´. �Εωθιν�ν Ι´.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκ�σταρ��υ § 41, 42, 43).

Τ9! Σα;;'τ9ω 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

Κ�ντ'κι�ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας...».

(Απ�λυσις: (µικρ"), τ%ς &
ρτ%ς.

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς - Ψαλτ�ρι
ν.

�Εσπ0ρια: Στι0ηρ" =Αναστ"σιµα «Ν�κην l0ων �ριστ�...»
κτλ.: 3, Στι0ηρ" =Ιδι�µελα τ%ς =Αναλ�ψεως «��
Κ�ρι
ς Uνελ�φθη ε#ς 
,ραν
�ς...» κτλ. 3, Στι-
0ηρ" Πρ
σ�µ
ια τ9ν Πατ�ρων «=Εκ γαστρ�ς
�τ�0θης πρ� &ωσφ�ρ
υ...» 4.

272
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∆�7α: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ9ν Πατ�ρων· «Τ"ς µυστικ"ς
σ�µερ
ν...».

Κα� ν�ν: Τ� α´ Θε
τ
κ�
ν τ
5 πλ. (´ [0
υ «Τ�ς µ� µακα-
ρ�σει σε...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
«�� Κ�ρι
ς �(ασ�λευσεν...» κα� τ" =Αναγν>-
σµατα.

(Απ�στι)α: Τ" =Αναστ"σιµα.

∆�7α: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ9ν Πατ�ρων· «Τ�ν �τ�σι
ν
µν�µην...».

Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ%ς &
ρτ%ς «Κ�ριε, τ� µυστ�-
ρι
ν...».

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν 

(Απ�λυτ�κια: Τ� =Αναστ"σιµ
ν· «=Αγγελικα� δυν"µεις...»
∆�4α, τ9ν Πατ�ρων· «�Υπερδεδ
4ασµ�ν
ς
εh...», Κα� ν5ν, τ%ς &
ρτ%ς· «=Ανελ�φθης �ν δ�-
4/η...».

(Απ�λυσις: «�� =Aναστ"ς �κ νεκρ9ν κα� �ν δ�4/η Uναλη-
φθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς τ
�ς 
,ραν
�ς κα� �ν δε4ι-
XL καθ�σας τ
5 Θε
5 κα� Πατρ�ς �ριστ�ς ) U-
ληθιν�ς Θε�ς...».

Τ/+ Κυριακ/+ πρω=. ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν

Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, ) Τριαδικ�ς Καν>ν· «Τρε_ς �π
στ"σεις �-
µν
5µεν...», τ� δι" τ�ν Λιτ�ν ∆�4α τ9ν Πατ�ρων· «=Απ
στ
λικ9ν παραδ�-
σεων...». Κα� ν5ν τ%ς &
ρτ%ς· «Κ�ριε, τ%ς 
#κ
ν
µ�ας πληρ>σας...». Τ" Τρι-
αδικ" «fΑ4ι�ν �στιν...». Τρισ"γι
ν κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν τ9ν Πατ�ρων «�Υ-
περδεδ
4ασµ�ν
ς εh...».


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: Ε#ς τ�· «Θε�ς Κ�ρι
ς...», τ" τ
5 �Εσπεριν
5.

Καθ�σµατα: Τ" =Αναστ"σιµα µετ" τ9ν Θε
τ
κ�ων α,τ9ν.

Τ" Ε,λ
γητ"ρια, < �Υπακ
� κα� 
: =Ανα(αθµ
� τ
5 πλ (´ [0
υ κα�
1πασα < τ"4ις τ
5 �Εωθιν
5 (Ι´) Ε,αγγελ�
υ. 

MER_B_DIATAX_MHNES  17-12-10  09:30 ΠM  Σελίδα273



IOYNIOΣ

Καν�νες: �� =Αναστ"σιµ
ς, τ%ς =Αναλ�ψεως κα� τ9ν
Πατ�ρων.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Τ� Κ
ντ"κι
ν «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας...»
κα� τ" καθ�σµατα τ9ν Πατ�ρων κα� τ%ς =Ανα-
λ�ψεως: «Φωστ%ρες �π�ρλαµπρ
ι...». ∆�4α·
«Τ9ν Νικα�ων < λαµπρ" π�λις...» Κα� ν5ν·
«�� Uνελθ>ν ε#ς 
,ραν
�ς µετ" δ�4ης...».

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ9ν Πατ�ρων. Συνα4"-
ρι
ν τ%ς <µ�ρας κα� τ� �Υπ�µνηµα τ
5 Πεντη-
κ
σταρ�
υ.

Κατα;ασ�αι: «Θε��ω καλυφθε�ς...».

�Η Τιµιωτ0ρα: Κα� < κατα(ασ�α «�α�ρ
ις cνασσα...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: Τ� Ι´ =Αναστ"σιµ
ν «Τι(ερι"δ
ς θ"λασσα...»,
τ9ν Πατ0ρων: «Πατ�ρων θε�ων σ�µερ
ν...»
κα� τ%ς =Αναλ�ψεως «Τ9ν µαθητ9ν )ρ>ντων
Σε Uνελ�φθης...».

ΑFν�ι: =Αναστ"σιµα 4 κα� τ" τρ�α στι0ηρ" Πρ
σ�µ
ι-
α τ9ν Πατ�ρων «g�λην συγκρ
τ�σαντες...»
ε#ς 4.

∆�7α: Τ9ν Πατ�ρων: «Τ9ν uγ�ων Πατ�ρων ) 0
-
ρ�ς...».

Κα� ν�ν: «�Υπερευλ
γηµ�νη...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� τ� «Σ�µερ
ν σωτηρ�α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς &
ρτ%ς τ%ς =Αναλ�ψεως.

(Απ�λυτ�κι�ν ΕJσ�δ�υ: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

ΕJσ�δικ�ν: «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν ... ) Uναστ"ς...».

(Απ�λυτ�κια: «=Αγγελικα� δυν"µεις...», «=Ανελ�φθης �ν δ�-
4/η...», «�Υπερδεδ
4ασµ�ν
ς εh...», τ
5 =Απ.
Βαρν"(α κα� τ� τ
5 Να
5.

Κ�ντ'κι�ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας 
#κ
ν
µ�αν...».

Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Κυριακ%ς y´ Πρ"4εων: «fΕκρινεν ) Πα5λ
ς
παραπλε5σαι...» (Πρ. κ´ 16 - 18, 28 - 36).
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Ε@αγγ0λι�ν: Κυριακ%ς y´ =Ιω"νν
υ: «=Επ"ρας ) =Ιησ
5ς
τ
�ς Wφθαλµ
�ς...» (=Ιω. ι`´ 1 - 13).

ΕJς τ� (Ε7αιρ0τως: «fΑ4ι�ν �στιν...».

Κ�ινωνικ�ν: «Α#νε_τε...».

(Αντ� τ�� «Ε8δ�µεν τ� φ!ς»: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...».

«ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...» κα� =Απ�λυσις Iς �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

(ΑναγνLσµατα καθηµεριν!ν: (Απ�στ�λ�ι τ+ς σειρZς o´ �Ε;δ�µ'δ�ς Πρ'7ε-
ων κα� Ε@αγγ0λια o´ �Ε;δ�µ'δ�ς (Ιω'νν�υ.

6. ∆ΕΥΤΕΡΑ. �Ιλαρ�ων
ς <γ
υµ�ν
υ τ%ς Μ
ν%ς ∆αλµ"των, =Αττ"λ
υ τ
5
θαυµατ
υργ
5. 

7. ΤΡΙΤΗ. Θε
δ�τ
υ �Ιερ
µ"ρτυρ
ς τ
5 �ν =Αγκ�ρXα.

8. ΤΕΤΑΡΤΗ. =Ανακ
µιδ� τ9ν λειψ"νων Θε
δ>ρ
υ τ
5 Στρατηλ"τ
υ,
Καλλι�πης µ"ρτυρ
ς. 

Πανηγυρ�+ει � Καθεδρικ&ς Να&ς @Αγ��υ Θε�δ�ρ�υ Π�φ�υ.

9. ΠΕΜΠΤΗ. Κυρ�λλ
υ =Αρ0ιεπισκ�π
υ =Αλε4ανδρε�ας.

10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. �Η (Απ�δ�σις τ+ς 2�ρτ+ς τ+ς (Αναλ�ψεως τ�� Κυρ��υ.
=Αλε4"νδρ
υ κα� =Αντων�νης τ9ν µαρτ�ρων.

Σ�µερ�ν ψ'λλεται �κ µεταθ0σεως κα� � `κ�λ�υθ�α τ�� (Απ�στ�λ�υ
Βαρν';α, Sδρυτ�� κα� πρ�στ'τ�υ τ+ς �Αγιωτ'της (Εκκλησ�ας τ+ς
ΚPπρ�υ, δι' τ� εFναι `µετ'θετ�ν τ�ν `κ�λ�υθ�αν τ�� Ψυ)�σα;;'-
τ�υ.

(Wδε κα� Τ.Μ.Ε. Dν τP4 'π�δ&σει τ4ς @Υπαπαντ4ς, περ�πτωσις

Β´ § 16, Dν τP4 10Pη Φε$ρ. Περ�πτ. ∆´ § 6 κα� πε�πτ. Θ´ κλπ).

Σ�µερ�ν �γ�υσι τ� �ν�µαστ�ρι� των

� Πανιερ�τατ�ς Μητρ�π�λ�της Τριµυθ�Fντ�ς κ. Βαρν�$ας 

κα� � Θε�φιλ0στατ�ς �Eπ�σκ�π�ς Σαλαµ#ν�ς κ. Βαρν�$ας.
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Α: =Ακ
λ
υθ�αι τ
5 =Απ. Βαρν"(α κα� τ
5 ��σ�
υ Βαρν"(α τ
5 �ν
Β"σσ/η ε�ρ�σκ
νται ε#ς τ" Κ�πρια Μηνα_α.

Τ/+ Π0µπτ/η 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...»

Κ�ντ'κι�ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας...»

(Απ�λυσις: (µικρ"), τ%ς &
ρτ%ς.

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς.

�Εσπ0ρια: Τ" 5 Στι0ηρ" =Ιδι�µελα τ%ς &
ρτ%ς· «�� Κ�ρι-

ς Uνελ�φθη ε#ς 
,ραν
�ς...» κτλ, ε#ς 6, δευτε-
ρ
5ντες τ� πρ9τ
ν κα� 4 Πρ
σ�µ
ια τ
5
=Απ
στ�λ
υ Βαρν"(α �κ τ9ν Κυπρ�ων Μηνα�-
ων «ΕDληφας =Απ�στ
λε...».

∆�7α: Τ
5 �Αγ�
υ· «Βαρν"(α πανε�φηµε...».

Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ%ς &
ρτ%ς· «Τ9ν κ�λπων τ9ν
πατρικ9ν µ� 0ωρισθε�ς...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
«�Η (
�θει" µ
υ παρ" Κυρ�
υ...» κα� τ" =Ανα-
γν>σµατα τ
5 �Αγ�
υ.

(Απ�στι)α: Τ" 3 Στι0ηρ" =Ιδι�µελα «=Ετ�0θης Iς α,τ�ς o-
θ�λησας...» κτλ, µετ" στ�0ων: Ε#ς τ� (´ «Π"ντα
τ" lθνη, κρ
τ�σατε 0ε_ρας, Uλαλ"4ατε τ�9 Θε-
�9 τ�9 Σωτ%ρι <µ9ν» κα� ε#ς τ� γ´ «=Αν�(η ) Θε-
�ς, �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/% σ"λπιγγ
ς».

∆�7α: Τ
5 �Αγ�
υ· «Λευϊτικ%ς �κ(λαστ�σας φυλ%ς...».

Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ%ς =Αναλ�ψεως «=Αν�(η ) Θε�ς
�ν Uλαλαγµ�9...»

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...», ∆�4α τ
5 =Απ
στ�-
λ
υ «Τ� µ�γα κλ�
ς...», Κα� ν5ν «=Ανελ�φθης
�ν δ�4/η...».

(Απ�λυσις: «�� �ν δ�4/η Uναληφθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς τ
�ς 
,-
ραν
�ς κα� �ν δε4ιXL καθ�σας τ
5 Θε
5 κα�
Πατρ�ς, �ριστ�ς ) Uληθιν�ς Θε�ς...».
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Τ/+ Παρασκευ/+ πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν

Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν < Λιτ� τ
5 �Αγ�
υ, ∆�4α τ
5 =Απ
στ�λ
υ, Κα�
ν5ν τ%ς =Αναλ�ψεως· «Κ�ριε, τ� µυστ�ρι
ν...». Τρισ"γι
ν, τ� =Απ
λυτ�κι
ν
τ
5 =Απ
στ�λ
υ «Τ� µ�γα κλ�
ς...» κα� =Απ�λυσις.


ΡΘΡ
Σ.

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κι�ν: Ε#ς τ� «Θε�ς Κ�ρι
ς...»· Iς �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

Καθ�σµατα: Τ" τ
5 =Απ
στ�λ
υ κα� Uντ� Θε
τ
κ�ων τ" τ%ς
=Αναλ�ψεως.

(Ανα;αθµ��: Τ� α´ Uντ�φων
ν τ9ν =Ανα(αθµ9ν τ
5 δ´ [0
υ.

Πρ�κε�µεν�ν: «Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν �4%λθεν ) φθ�γγ
ς α,τ
5
κα� ε#ς τ" π�ρατα τ%ς 
#κ
υµ�νης τ" ~�µατα
α,τ
5».

Ε@αγγ0λι�ν C
ρθρ�υ: Τ
5 =Απ
στ�λ
υ: «=Αν�δει4εν ) Κ�ρι
ς κα� &τ�-
ρ
υς...» (Λ
υκ. ι´ 1 - 15) (`�τει τ/% Παρασκευ/%
τ%ς Ε´ �Ε(δ. Λ
υκL).

�
 Ν´ Ψαλµ�ς: (�5µα). ∆�4α· «Τα_ς τ
5 =Απ
στ�λ
υ...». Κα�
ν5ν· «Τα_ς τ%ς Θε
τ�κ
υ...», «=Ελ�ησ�ν µε ) Θε-
�ς...» τ� =Ιδι�µελ
ν «=Απ�στ
λε τ
5 Σωτ%ρ
ς...».

Καν�νες: =Αµφ�τερ
ι τ%ς &
ρτ%ς κα� τ
5 �Αγ�
υ.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Κ"θισµα τ
5 �Αγ�
υ «∆
γµατ�`ων Τρι"δ
ς τ�
τριλαµπ�ς...» κα� τ� τ%ς =Αναλ�ψεως «=Επι("ς
�ν νεφ�λαις...».

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ
5 �Αγ�
υ. Συνα4"ρι
ν
τ%ς <µ�ρας �κ τ
5 Μηνα�
υ.

Κατα;ασ�αι: «Θε��ω καλυφθε�ς...».

(Αντ� τ+ς Τιµιωτ0ρας: �Η Θ´ =�Ωδ� Uµφ
τ�ρων τ9ν Καν�νων, < α´ µε-
τ" τ9ν ε:ρµ9ν cνευ Στ�0
υ [ Πρ
ϋµν�
υ, < (´
µετ" τ9ν Μεγαλυναρ�ων· «fΑγγελ
ι τ�ν cν
-
δ
ν...» κα� < θ´ =�Ωδ� τ
5 �Αγ�
υ. Κατα(ασ�α:
«�α�ρ
ις cνασσα...».

(Ε7απ�στειλ'ρι�ν: Τ%ς =Αναλ�ψεως «Τ9ν Μαθητ9ν )ρ>ντων Σε
Uνελ�φθης...» κα� Τ
5 =Απ
στ�λ
υ «=Επ�
Σταυρ
5 �4�τεινας...», «�Ως µ�στης κα� =Απ�-
στ
λ
ς...» κα� π"λιν τ%ς =Αναλ�ψεως.
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ΑFν�ι: Τ" 3 Στι0ηρ" Πρ
σ�µ
ια τ%ς &
ρτ%ς «=Αγγε-
λικ9ς 
: �ν κ�σµ�ω...» κτλ. κα� τ
5 =Απ
στ�λ
υ
τ" 3 Πρ
σ�µ
ια «Καθαρ�ν �νδια�τηµα...».

∆�7α: Τ
5 �Αγ�
υ· «Βαρν"(α θε�πνευστε...».

Κα� ν�ν: Τ� =Ιδι�µελ
ν τ%ς =Αναλ�ψεως· «=Ετ�0θης...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· «Τ� µ�γα κλ�
ς...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς &
ρτ%ς.

ΕJσ�δικ�ν: «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/%
σ"λπιγγ
ς. Σ9σ
ν <µLς, Υ:� Θε
5, ) �ν δ�4/η
Uναληφθε�ς Uφ’ <µ9ν ε#ς τ
�ς 
,ραν
�ς,
ψ"λλ
ντ"ς Σ
ι, =Αλληλ
�ϊα».

(Απ�λυτ�κια: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...», «Τ� µ�γα κλ�
ς...»
κα� τ� τ
5 Να
5.

Κ�ντ'κι�ν: Τ%ς =Αναλ�ψεως «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας

#κ
ν
µ�αν...».

Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Τ
5 �Αγ�
υy «Βαρν"(ας κα� Σα5λ
ς �π�στρε-
ψαν...» (Πρ"4. ι(´ 25 - ιγ´ 12).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ
5 �Αγ�
υy «�� Uκ
�ων �µ9ν, �µ
5 Uκ
�-
ει...» (Λ
υκ. ι´ 16 - 21) (`�τει τ/% 8/η Ν
εµ(ρ�-

υ).

ΕJς τ� (Ε7αιρ0τως: «Σ� τ�ν �π�ρ ν
5ν...».

Κ�ινωνικ�ν: «=Αν�(η ) Θε�ς �ν Uλαλαγµ�9 Κ�ρι
ς �ν φων/%
σ"λπιγγ
ς. =Αλληλ
�ϊα».

(Αντ� τ�� «Ε8δ�µεν τ� φ!ς...»: «=Ανελ�φθης �ν δ�4/η...», 

«ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...».

(Απ�λυσις: �Η τ
5 �Εσπεριν
5.

11. ΣΑΒΒΑΤ
Ν πρ� τ+ς Πεντηκ�στ+ς (Ψυ)�σ';;ατ�ν). Μνε�αν �πιτε-
λ
5µεν π"ντων τ9ν Uπ’ α#9ν
ς κεκ
ιµηµ�νων =�ρθ
δ�4ων �ριστιαν9ν,
Πατ�ρων κα� Uδελφ9ν <µ9ν. Βαρν"(α Uπ
στ�λ
υ, :δρυτ
5 κα� πρ
στ"τ
υ
τ%ς �Αγιωτ"της =Εκκλησ�ας τ%ς Κ�πρ
υ, 
�τιν
ς < Uκ
λ
υθ�α �ψ"λη 0θ�ς.
Βαρθ
λ
µα�
υ Uπ
στ�λ
υ (�κ τ9ν ΙΒ´). Βαρν"(α )σ�
υ τ
υ �ν Β"σσ/η.
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(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκ�στ. § 44, 45, 46).

Τ/+ Παρασκευ/+ 2σπ0ρας: (Εν τ/+ Θ´ aΩρbα: =Απ
λυτ�κι
ν «=Ανελ�φθης �ν δ�-
4/η...», Κ
ντ"κι
ν: «Τ�ν �π�ρ <µ9ν πληρ>σας 
#κ
ν
µ�αν...», =Απ�λυσις
(µικρ")· «�� �ν δ�4/η Uναληφθε�ς...».

(Εν τ9! �Εσπεριν9!: (�Εσπεριν�ς cνευ Ε#σ�δ
υ). Ε#ς τ�· «Κ�ριε �κ�κρα4α...»
τ" 3 Μαρτυρικ" κα� τ" 3 τ9ν κεκ
ιµηµ�νων Iς �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω. ∆�-
4α· «Θρην9 κα� Wδ�ρ
µαι ...», Κα� ν5ν· «Τ�ς µ� µακαρ�σει σε...» κα� ε,θ�ς
τ� «Φ9ς :λαρ�ν...». =Αντ� τ
5 Πρ
κειµ�ν
υ, ψ"λλεται τ� «=Αλληλ
�ϊα»
(τρ�ς) µετ" στ�0ων Iς �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω. Εhτα τ�· «Κατα4�ωσ
ν» κα� τ"
Πληρωτικ". =Απ�στι0α· τ� Μαρτυρικ�ν κα� τ" Νεκρ>σιµα Iς �ν τ�9 Πεντη-
κ
σταρ��ω. ∆�4α· «=Αρ0� µ
ι κα� �π�στασις», Κα� ν5ν· «Πρεσ(ε�αις τ%ς τε-
κ
�σης Σε». Μετ" τ� «Ν5ν Uπ
λ�εις», ψ"λλεται ) νεκρ>σιµ
ς Καν>ν τ%ς
Παννυ0�δ
ς «=Εν 
,ραν�
ις θαλ"µ
ις» µετ" τ9ν στ�0ων, ε#ς µ�ν τ� α´ Τρ
-
π"ρι
ν &κ"στης =�Ωδ%ς «Πρεσ(ε�αις τ9ν Μαρτ�ρων σ
υ, �ριστ� ) Θε�ς U-
ν"παυσ
ν τ"ς ψυ0"ς τ9ν δ
�λων σ
υ», ε#ς δ� τ� (´ «Α: ψυ0α� α,τ9ν �ν U-
γαθ
_ς α,λισθ�σ
νται». Ε#ς τ" δ�
 τελευτα_α ∆�4α, Κα� ν5ν. Μετ" τ�ν Θ´
=�Ωδ�ν τ
5 Καν�ν
ς, ψ"λλεται ) Ε:ρµ�ς «Θε�ν Uνθρ>π
ις». Τρισ"γι
ν. =Α-
π
λυτ�κια «�� ("θει σ
φ�ας», ∆�4α· τ� τ�λ
ς «�ν σ
� γ"ρ τ�ν �λπ�δα Uν�-
θεντ
, τ�9 π
ιητ/% κα� πλ"στ/η κα� Θε�9 <µ9ν», Κα� ν5ν· «Σ� κα� τε_0
ς». Εh-
τα < =Εκτεν�ς «=Ελ�ησ
ν <µLς, ) Θε�ς» �π� τ
5 �Ιερ�ως µετ �κφων�σεως
«g�τι �λε�µων» κα� ε,θ�ς τ" Τρ
π"ρια «Μετ" πνευµ"των δικα�ων». Κα�
µνηµ
νε�
νται �π� τ9ν κ
λλ�(ων τ" Wν�µατα τ9ν κεκ
ιµηµ�νων Iς κα� �ν
τ�9 Σα(("τ�ω πρ� τ%ς Κυριακ%ς τ%ς =Απ�κρεω. =Απ�λυσις < συν�θης.

Τ9! Σα;;'τ9ω πρω=. (Εν τ9! Μεσ�νυκτικ9!: =Αναγιν>σκεται τ� τ
5 Σα(("τ
υ
Μεσ
νυκτικ�ν ε#ς E, µετ" τ� «Τ�ν πLσαν �λπ�δα µ
υ», λ�γεται Uντ� τ9ν
Κατανυκτικ9ν Τρ
παρ�ων «=Ελ�ησ
ν <µLς, Κ�ριε», τ� =Απ
λυτ�κι
ν «��
("θει σ
φ�ας...».

(Εν τ9! C
ρθρ9ω: Μετ" τ�ν �Ε4"ψαλµ
ν, Uντ� τ
5 «Θε�ς Κ�ρι
ς...» ψ"λλεται
τ� «=Αλληλ
�ϊα» �κ τρ�τ
υ (τετρ"κις) τ"ς δ�
 πρ>τας φ
ρ"ς cνευ στ�0
υ
κα� τ"ς δ�
 cλλας µετ" τ9ν στ�0ων «Μακ"ρι
ι 
nς �4ελ�4ω» κα� «Κα� τ�
µνηµ�συν
ν α,τ9ν», Iς �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω κα� τ" =Απ
λυτ�κια «�� ("-
θει σ
φ�ας», ∆�4α· τ� τ�λ
ς «�ν σ
� γ"ρ τ�ν �λπ�δα», Κα� ν5ν· «Σ� κα� τε_-
0
ς». Εhτα τ" Μαρτυρικ" Καθ�σµατα «=Αθλητικα� �νστ"σεις» κα� τ" Νε-
κρ>σιµα Ε,λ
γητ"ρια, µετ" τ" )π
_α γ�νεται < µνηµ�νευσις τ9ν κεκ
ιµη-

279

MER_B_DIATAX_MHNES  17-12-10  09:30 ΠM  Σελίδα279



IOYNIOΣ280

µ�νων �π� τ
5 �Ιερ�ως1. Εhτα τ� Κ"θισµα «=Αν"παυσ
ν Σωτ�ρ» κα� τ� Θε-

τ
κ�
ν «�� �κ Παρθ�ν
υ Uνατε�λας...». �� Ν´ 05µα κα� ) Καν>ν τ
5 Πεντη-
κ
σταρ�
υ. =Απ� γ´ =�Ωδ%ς· τ� Κ"θισµα «�� τ" π"ντα π
ι�σας νε�µατι σ�9...»,
∆�4α, Κα� ν5ν· τ� Θε
τ
κ�
ν «�αριστ�ρι
ν αhν
ν 0ρεωστικ9ς...». =Αφ Στ´
=�Ωδ%ς· τ� Κ
ντ"κι
ν κα� ) �hκ
ς τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ κα� τ� Μην
λ�γι
ν.
«Α#ν
5µεν ε,λ
γ
5µεν...» κα� ) Ε:ρµ�ς τ%ς η´ =�Ωδ%ς· «fΕκστηθι φρ�ττων

,ραν�...». Εhτα στι0
λ
γ
5µεν «Τ�ν Τιµιωτ�ραν» κα� Uκ
λ
υθε_ ) Ε:ρµ�ς
«=Απ
ρε_ πLσα γλ9σσα». Τ� =Ε4απ
στειλ"ρι
ν «Μν�µην τελ
5ντες» µετ"
τ
5 Θε
τ
κ�
υ. Ε#ς τ
�ς ΑDν
υς· τ" 4 Πρ
σ�µ
ια τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ.
∆�4α· «�Ως cνθ
ς µαρα�νεται», Κα� ν5ν· «Σ� εh ) Θε�ς <µ9ν». «Σ
� δ�4α
πρ�πει» κα� < ∆
4
λ
γ�α 05µα. Εhτα τ" Πληρωτικ". =Απ�στι0α τ" 3 Πρ
-
σ�µ
ια «fΕ0ων Uκατ"ληπτ
ν»2. ∆�4α· «fΑλγ
ς τ�9 =Αδ"µ», Κα� ν5ν· «fΩ-
φθης �νδια�τηµα». «=Αγαθ�ν τ� �4
µ
λ
γε_σθαι». Τρισ"γι
ν κα� τ" =Απ
λυ-
τ�κια· «�� ("θει σ
φ�ας» Iς �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

(Εν τ/+ Λειτ�υργ�bα: =Απ
λυτ�κι
ν Ε#σ�δ
υ «�� ("θει σ
φ�ας». Ε#σ
δικ�ν
«∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν ... ) �ν uγ�
ις θαυµαστ�ς». Μετ" τ�ν ΕDσ
δ
ν, =Α-
π
λυτ�κια· «�� ("θει σ
φ�ας» κα� τ� τ
5 Να
5. Κ
ντ"κι
ν· «Μετ" τ9ν u-
γ�ων». =Απ�στ
λ
ς Νεκρ>σιµ
ς (Α´ Θεσ. δ´ 13 - 17) κα� Ε,αγγ�λι
ν τ%ς <-
µ�ρας (Σα(. πρ� τ%ς Πεντηκ
στ%ς) (τ� ΙΑ´ �Εωθιν�ν). Ε#ς τ� «=Ε4αιρ�τως»
«fΑ4ι�ν �στιν». Κ
ινωνικ�ν· «Μακ"ρι
ι 
nς �4ελ�4ω». =Αντ� τ
5 «ΕDδ
µεν
τ� φ9ς», «�� ("θει σ
φ�ας». Ε#ς τ� τ�λ
ς τ%ς θε�ας Λειτ
υργ�ας ψ"λλ
νται
τ" Νεκρ>σιµα Ε,λ
γητ"ρια κα� τ" Τρ
π"ρια «Μετ" πνευµ"των δικα�ων»
κα� γ�νεται < µνηµ�νευσις τ9ν Wν
µ"των τ9ν κεκ
ιµηµ�νων. =Απ�λυσις Iς
�ν τ�9 �Εσπεριν�9.

12. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚ
ΣΤΗΣ. =�ν
υφρ�
υ τ
5 Α#γυπτ�
υ κα�
Π�τρ
υ τ
5 �ν τ�9 fΑθ�ω )σ�ων, y�νων
ς �πισκ�π
υ Κ
υρ�
υ.

Α: =Ακ
λ
υθ�αι τ
5 )σ�
υ =�ν
υφρ�
υ κα� τ
5 uγ�
υ y�νων
ς
ε�ρ�σκ
νται ε#ς τ" Κ�πρια Μηνα_α.

Τ9! Σα;;'τ9ω 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ

(Απ�λυτ�κι�ν: «�� ("θει σ
φ�ας...»

1. E#ς Eσ
υς να
�ς δ�ν γ�νεται µνηµ�νευσις ε#ς τ�ν fOρθρ
ν, τ" νεκρ>σιµα ε,λ
γητ"-
ρια παραλε�π
νται κα� µετ" τ" Mαρτυρικ" Kαθ�σµατα Uκ
λ
υθεD τ� κ"θισµα «=Aν"παυσ
ν
Σωτ�ρ...» κλπ.

2. E#ς τ� α´ Tρ
π"ρι
ν τ9ν =Aπ
στ�0ων, ) στ�0
ς «τ
�ςπρ�ς σ� ∆�σπ
τα, µετα(�(ηκας...»
ν" δι
ρθωθX% ε#ς: «τ
�ς πρ�ς σ� ∆�σπ
τα, µετα(ε(ηκ�τας».
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Κ�ντ'κι�ν: «Μετ" τ9ν uγ�ων...»

(Απ�λυσις: (µικρ")· «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...».

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς.

�Εσπ0ρια: (στ�0
ι 10) Τ" τρ�α =Ιδι�µελα τ
5 α´ [0
υ «Πεντηκ
στ�ν
&
ρτ"`
µεν...» ε#ς 4 κα� τ" π�ντε =Ιδι�µελα τ
5
(´ [0
υ «ΕDδ
µεν τ� φ9ς...» ε#ς 6.

∆�7α, Κα� ν�ν: «∆ε5τε λα
�, τ�ν τρισυπ�στατ
ν...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
«�� Κ�ρι
ς �(ασ�λευσεν...» κα� τ" =Αναγν>-
σµατα.

(Απ�στι)α: Τ" 3 =Ιδι�µελα «=Αγν

5ντα τ" lθνη Κ�ριε...».

∆�7α, Κα� ν�ν: «Γλ9σσα� π
τε συνε0�θησαν...».

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κι�ν: «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...» (τρ�ς).

(Απ�λυσις: «�� �ν εDδει πυρ�νων γλωσσ9ν 
,ραν�θεν κα-
ταπ�µψας τ� Παν"γι
ν Πνε5µα �π� τ
�ς �Αγ�-

υς α,τ
5 Μαθητ"ς κα� =Απ
στ�λ
υς, �ρι-
στ�ς ) Uληθιν�ς...».

Σηµε�ωσις: �Απ& τ�F �Απ�δε�πν�υ τ4ς σ�µερ�ν Dπαν0ρ�εται Dν τα#ς !ερα#ς 'κ�λ�υ-

θ�αις τ& «ΒασιλεF C^ρ�νιε...». Μετ� τ& «Ε^λ�γητ&ς � Θε&ς...» τ�F �Απ�δε�πν�υ,

τ4ς Θ´ `Ωρας κα� τ�F Μεσ�νυκτικ�F λ0γ�µεν «∆&-α Σ�ι, � Θε&ς, G Dλπ�ς Gµ5ν δ&-

-α Σ�ι», «ΒασιλεF C^ρ�νιε...» τ& Τρισ�γι�ν κλπ.

Τ/+ Κυριακ/+ πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

Μετ" τ� «Ε,λ
γητ�ς ) Θε�ς...», «∆�4α Σ
ι, ) Θε�ς, < �λπ�ς <µ9ν
δ�4α Σ
ι», «Βασιλε5 �,ρ"νιε...», τ� Τρισ"γι
ν, ) Ν´ Ψαλµ�ς, < Λιτ� τ%ς
�Ε
ρτ%ς, Τρισ"γι
ν κα� =Απ
λυτ�κι
ν «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...».


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: �Ως �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

Καθ�σµατα: Τ" �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω, δ�ς �καστ
ν.
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(Ανα;αθµ��: Τ� α´ Uντ�φων
ν τ9ν =Ανα(αθµ9ν τ
5 δ´ [0
υ,
µετ" τ
5 Πρ
κειµ�ν
υ: «Τ� Πνε5µ" σ
υ τ� U-
γαθ�ν )δηγ�σει µε �ν γ/% ε,θε�Xα...».

Ε@αγγ0λι�ν τ�� C
ρθρ�υ: Τ� Θ´ �Εωθιν�ν Uπ� τ%ς �Ωρα�ας Π�λης· «�t-
σης Wψ�ας...» µ�0ρι τ
5 «cν τινων κρατ%τε κε-
κρ"τηνται...» («=Αν"στασιν �ριστ
5» 
, λ�γ
-
µεν).

�
 Ν´ Ψαλµ�ς: (�5µα). ∆�4α· «Τα_ς τ9ν =Απ
στ�λων...», Κα�
ν5ν· «Τα_ς τ%ς Θε
τ�κ
υ...», «=Ελ�ησ�ν µε )
Θε�ς ... Βασιλε5 �,ρ"νιε...».

Καν�νες: �: δ�
 Καν�νες τ%ς &
ρτ%ς µετ" τ9ν Ε:ρµ9ν,
cνευ στ�0ων.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Τ� Κ"θισµα· «�: τ
5 Σωτ%ρ
ς �ραστα�...».
(1πα4).

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Τ� Κ
ντ"κι
ν κα� ) �hκ
ς τ%ς &
ρτ%ς. Συνα-
4"ρι
ν τ
5 Μηνα�
υ κα� τ� �Υπ�µνηµα τ
5
Πεντηκ
σταρ�
υ.

Κατα;ασ�αι: ∆ιπλα_· «Π�ντ�ω �κ"λυψε...» κα� «Θε��ω κα-
λυφθε�ς...»

(Αντ� Τιµιωτ0ρας: �Η Θ´ =�Ωδ� Uµφ
τ�ρων τ9ν Καν�νων cνευ
στ�0ων, κα� α: Κατα(ασ�αι: «Μ� τ%ς φθ
-
ρLς...» κα� «�α�ρ
ις cνασσα...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: «Τ� Παν"γι
ν Πνε5µα...» (δ�ς) κα� τ� «Φ9ς )
Πατ�ρ...» (1πα4).

ΑFν�ι: Τ" τρ�α στι0ηρ" =Ιδι�µελα ε#ς 4.

∆�7α, Κα� ν�ν: «Βασιλε5 �,ρ"νιε...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� τ� «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς &
ρτ%ς Iς Uκ
λ
�θως:

282
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(Αντ�φων�ν Α´.

ñ �: 
,ραν
� διηγ
5νται δ�4αν Θε
5,

π
�ησιν δ� 0ειρ9ν α,τ
5 Uναγγ�λλει

τ� στερ�ωµα.

ñ �Ηµ�ρXα τ/% <µ�ρXα  �ρε�γεται ~%µα

κα� ν�4 νυκτ� Uναγγ�λλει γν9σιν.

ñ �,κ ε#σ� λαλια�, 
,δ� λ�γ
ι, �ν


,0� Uκ
�
νται α: φωνα� α,τ9ν.

ñ Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν �4%λθεν ) φθ�γγ
ς

α,τ9ν κα� ε#ς τ" π�ρατα τ%ς 
#κ
υµ�νης

τ" ~�µατα α,τ9ν.

ñ ∆�4α, Κα� ν5ν. 

(Αντ�φων�ν Β´.

ñ =Επακ
�σαι σ
υ Κ�ρι
ς �ν <µ�ρXα θλ�-

ψεως, �περασπ�σαι σ
υ τ� dν
µα τ
5

Θε
5 =Ιακ>(.

ñ =Ε4απ
στε�λαι σ
ι (
�θειαν �4 uγ�
υ,

κα� �κ Σι>ν Uντιλ"(
ιτ� σ
υ.

ñ Μνησθε�η π"σης θυσ�ας σ
υ, κα� τ�

)λ
κα�τωµ" σ
υ πιαν"τω.

∆�4α, Κα� ν5ν· «�� Μ
ν
γεν�ς Υ:�ς...».

(Αντ�φων�ν Γ´.

ñ Κ�ριε �ν τ/% δυν"µει σ
υ ε,φρανθ�σεται

) Βασιλε�ς, κα� �π� τ�9 σωτηρ��ω σ
υ

Uγαλλι"σεται σφ�δρα.

ñ Τ�ν �πιθυµ�αν τ%ς καρδ�ας  α,τ
5

lδωκας α,τ�9, κα� τ�ν θ�λησιν τ9ν 0ειλ�ων

α,τ
5 
,κ �στ�ρησας α,τ�ν.

ñ g�τι πρ
�φθασας α,τ�ν �ν ε,λ
γ�αις 0ρηστ�-

τητ
ς, lθηκας �π� τ�ν κεφαλ�ν α,τ
5

στ�φαν
ν �κ λ�θ
υ τιµ�
υ.

«Τα_ς πρεσ(ε�αις

τ%ς Θε
τ�κ
υ...»

«Σ9σ
ν <µLς,

Παρ"κλητε

Uγαθ�...».

«E,λ
γητ�ς εh

Xριστ� ) Θε�ς...»
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ΕJσ�δικ�ν: «�Υψ>θητι Κ�ριε, �ν τ/% δυν"µει σ
υ, Xcσ
µεν
κα� ψαλ
5µεν τ"ς δυναστε�ας σ
υ. Σ9σ
ν <-
µLς Παρ"κλητε Uγαθ�, ψ"λλ
ντ"ς σ
ι, =Αλλη-
λ
�ϊα».

(Απ�λυτ�κι�ν (µετ' τ�ν Ε8σ�δ�ν): «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...».

Κ�ντ'κι�ν: «g�τε κατα("ς...».

«a
σ�ι εJς �ριστ�ν...».

(Απ�στ�λ�ς: Τ%ς &
ρτ%ς: «=Εν τ�9 συµπληρ
5σθαι τ�ν <µ�-
ραν...» (Πρ. (´, 1 - 11).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ%ς &
ρτ%ς: «Τ/% �σ0"τ/η <µ�ρXα τ/% µεγ"λ/η...»
(=Ιω. `´ 37 - 52, η´12).

ΕJς τ� (Ε7αιρ0τως: «Μ� τ%ς φθ
ρLς...».

Κ�ινωνικ�ν: «Τ� Πνε5µ" σ
υ τ� Uγαθ�ν )δηγ�σει µε �ν γ/%
ε,θε�Xα. =Αλληλ
�ϊα».

(Αντ� τ�� «Ε8δ�µεν τ� φ!ς...»: «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...».

«ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...». (Απ�λυσις: �Ως �ν τ�9 �Εσπεριν�9.


 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ

Τ
Υ ΑΓΙ
Υ ΠΝΕΥΜΑΤ
Σ

Μετ" τ�ν =Απ�λυσιν τ%ς Θε�ας Λειτ
υργ�ας cρ0εται ) Μ�γας �Ε-
σπεριν�ς τ%ς ∆ευτ�ρας τ
5 �Αγ�
υ Πνε�µατ
ς. �� �Ιερε�ς: «Ε,λ
γητ�ς )
Θε�ς...». �� Πρ

ιµιακ�ς κα� �ν συνε0ε�Xα < Μεγ"λη Συναπτ� Iς �ν τ�9 Πε-
ντηκ
σταρ��ω, κα� τX% �IερατικX% φυλλ"δι..

�Εσπ0ρια: Τ" τρ�α Πρ
σ�µ
ια τ9ν ΑDνων τ%ς �Ε
ρτ%ς·
«Παρ"δ
4α σ�µερ
ν...» ε#ς 6.

∆�7α, Κα� ν�ν: «Βασιλε5 �,ρ"νιε...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...» κα� τ� Μ�γα Πρ
κε�µεν
ν·
«Τ�ς Θε�ς µ�γας...» µετ" τ9ν στ�0ων.

=Εν συνε0ε�Xα Uναγιν>σκ
νται α: Ε,0α� τ%ς Γ
νυκλισ�ας Iς l0
υσιν
�ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω κα� τ/% �Ιερατικ/% φυλλ"δι.

(Απ�στι)α: Τ%ς &
ρτ%ς: «Ν5ν ε#ς σηµε_
ν τ
_ς πLσιν...».

∆�7α, Κα� ν�ν: Τ%ς &
ρτ%ς: «∆ε5τε λα
�...».

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν 

(Απ�λυτ�κι�ν: «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...» (τρ�ς).

(Απ�λυσις: «�� �κ τ9ν Πατρικ9ν κ�λπων κεν>σας &αυ-
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τ�ν...» Iς �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω κα� τ/% �Ιερα-
τικ/% φυλλ"δι.

(ΑναγνLσµατα καθηµεριν!ν: (Απ�στ�λ�ι Α´ �Ε;δ�µ'δ�ς (Επιστ�λ!ν κα�
Ε@αγγ0λια Α´ �Ε;δ�µ'δ�ς Ματθα��υ.

Κατ' τ�ν παρ��σαν 2;δ�µ'δα γ�νεται κατ'λυσις εJς π'ντα.

13. ∆ΕΥΤΕΡΑ Τ
Υ ΑΓΙ
Υ ΠΝΕΥΜΑΤ
Σ. =Ακυλ�νης µ"ρτυρ
ς, Τρι-
φυλλ�
υ �πισκ�π
υ Λ�δρας.

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ
5 uγ�
υ Τριφυλλ�
υ ε�ρ�σκεται ε#ς τ" Κ�πρια
Μηνα_α.

@Η Y�ρτ� τ�F nγ��υ Τριφυλλ��υ, Πρ�στ�τ�υ κα� Π�λι�J��υ @Αγ��υ
τ4ς π&λεως τ4ς Λευκωσ�ας, Y�ρτ�+εται πανηγυρικ5ς Dν τ)5 !ερ)5 να)5
Παναγ�ας Φανερωµ0νης Dν Λευκωσ�_α.

Τ/+ ∆ευτ0ρbα πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, Τρισ"γι
ν κα� Uπ
λυτ�κι
ν· «Ε,λ
γητ�ς εh
�ριστ�...» =Απ�λυσις: «�� �ν εDδει πυρ�νων γλωσσ9ν...».


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: �Ως �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

Καθ�σµατα: Τ" �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω, δ�ς �καστ
ν (τ9ν
δ�
 πρ>των Στι0
λ
γι9ν).

�
 Ν´ Ψαλµ�ς: (�5µα). 

Καν�νες: �: δ�
 τ%ς &
ρτ%ς.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Τ� Κ"θισµα· «Τ� Παν"γι
ν Πνε5µα ν5ν...».

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ.
Τ� Συνα4"ρι
ν τ%ς <µ�ρας κα� τ� �Υπ�µνηµα
τ%ς ∆ευτ�ρας τ
5 �Αγ�
υ Πνε�µατ
ς.

Κατα;ασ�αι: «Θε��ω καλυφθε�ς...».

(Αντ� Τιµιωτ0ρας: �Η Θ´ =�Ωδ� τ9ν δ�
 Καν�νων τ%ς �Ε
ρτ%ς κα�
< Κατα(ασ�α «�α�ρ
ις cνασσα...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: «Τ� Παν"γι
ν Πνε5µα...» (δ�ς), «Φ9ς ) Πα-
τ�ρ...» (1πα4).

285
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ΑFν�ι: Τ" 3 =Ιδι�µελα τ%ς &
ρτ%ς: «=Εν τ
_ς Πρ
φ�-
ταις...» ε#ς 4.

∆�7α, Κα� ν�ν: «Γλ9σσα� π
τε συνε0�θησαν...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� Uπ
λυτ�κι
ν «Ε,λ
γητ�ς εh �ρι-
στ�...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς Πεντηκ
στ%ς.

ΕJσ�δικ�ν: Τ%ς Πεντηκ
στ%ς.

(Απ�λυτ�κι�ν µετ' τ�ν Ε8σ�δ�ν: «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...» (µ�ν
ν).

Κ�ντ'κι�ν: «g�τε κατα("ς...».

«a
σ�ι εJς �ριστ�ν �;απτ�σθητε...».

(Απ�στ�λ�ς: Τ%ς <µ�ρας: «�Ως τ�κνα φωτ�ς περιπατε_τε...»
(=Εφεσ. ε´ 8 - 19).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ%ς <µ�ρας: «��ρLτε µ� καταφρ
ν�σητε...»
(Ματθ. ιη´ 10 - 20).

ΕJς τ� «(Ε7αιρ0τως»: «�α�ρ
ις fΑνασσα...».

Κ�ινωνικ�ν: «Τ� Πνε5µ" Σ
υ τ� 1γι
ν µ� Uνταν�λ/ης Uφ’
<µ9ν δε�µεθα φιλ"νθρωπε».

«ΕDδ
µεν τ� φ9ς...», «ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...». 

(Απ�λυσις: «�� �ν εDδει πυρ�νων γλωσσ9ν...».

14. ΤΡΙΤΗ. =Ελισσα�
υ Πρ
φ�τ
υ κα� Μεθ
δ�
υ Uρ0ιεπισκ�π
υ Κωνστα-
ντιν
υπ�λεως τ
5 ��µ
λ
γητ
5. 

15. ΤΕΤΑΡΤΗ. =Αµ>ς Πρ
φ�τ
υ, �Ιερων�µ
υ ��σ�
υ κα� Α,γ
υστ�ν
υ �πι-
σκ�π
υ �Ιππ9ν
ς.

16. ΠΕΜΠΤΗ. Τ�0ων
ς �πισκ�π
υ =Αµαθ
5ντ
ς τ%ς Κ�πρ
υ.

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ
5 uγ�
υ Τ�0ων
ς ε�ρ�σκεται ε#ς τ" Κ�πρια
Μηνα_α.

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. =Ισα�ρ
υ, Βασιλε�
υ, =Ινν
κεντ�
υ, Μαν
υ�λ κα�
λ
ιπ9ν µαρτ�ρων. Φιλων�δ
υ �πισκ�π
υ Κ
υρ�
υ.

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ
5 uγ�
υ Φιλων�δ
υ ε�ρ�σκεται ε#ς τ" Κ�πρια
Μηνα_α.
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18. ΣΑΒΒΑΤ
Ν. �Η (Απ�δ�σις τ+ς 2�ρτ+ς τ+ς Πεντηκ�στ+ς. Λε
ντ�
υ
µ"ρτυρ
ς κα� τ9ν σ�ν α,τ�9, Α#θερ�
υ µ"ρτυρ
ς, Λε
ντ�
υ �πισκ�π
υ
Νεαπ�λεως Κ�πρ
υ.

Σ�µερ�ν �γει τ� �ν�µαστ�ρι� τ�υ 

� Θε�φιλ0στατ�ς �Επ�σκ�π�ς BJτρων κ. Λε&ντι�ς.

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ
5 uγ�
υ Λε
ντ�
υ ε�ρ�σκεται ε#ς τ" Κ�πρια
Μηνα_α.

g�π
υ &
ρτ"`
νται 
: gΑγι
ι, < Uκ
λ
υθ�α δ�ναται να ψαλ/% µετ"
τ%ς Uκ
λ
υθ�ας τ%ς Uπ
δ�σεως τ%ς Πεντηκ
στ%ς. =Απ�στ
λ
ς κα� Ε,αγγ�-
λι
ν τ
5 �Αγ�
υ. =Εν τ�9 �Εσπεριν�9 ∆�4α τ9ν �Εσπερ�ων τ
5 �Αγ�
υ, Κα� ν5ν
τ%ς Πεντηκ
στ%ς.

�Η Uκ
λ
υθ�α �ν τ9! �Εσπεριν9! κα� τ9! C
ρθρ9ω ψ"λλεται Iς �ν τ/%
κυρ�Xα <µ�ρXα τ%ς �Ε
ρτ%ς. =Ε4αιρ
5νται �ν τ�9 �Εσπεριν�9 τ" =Αναγν>σµατα
κα� < Λιτ�, �ν τ�9 Μεσ
νυκτικ�9 < Λιτ� κα� �ν τ�9 f�ρθρ�ω ) Π
λυ�λε
ς κα�
τ� µετ’ α,τ�ν Κ"θισµα κα� τ� Ε,αγγ�λι
ν. �Υπ�µνηµα τ
5 Πεντηκ
σταρ�-

υ 
, λ�γ
µεν, Uλλ" µ�ν
ν τ� Μην
λ�γι
ν τ%ς <µ�ρας.

(Εν τ/+ Λειτ�υργ�bα: Τ" =Αντ�φωνα κα� τ� Ε#σ
δικ�ν τ%ς Πεντηκ
στ%ς. Με-
τ" τ�ν ΕDσ
δ
ν, =Απ
λυτ�κι
ν «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...». Κ
ντ"κι
ν «g�τε
κατα("ς...». �� Τρισ"γι
ς gΥµν
ς. =Απ�στ
λ
ς κα� Ε,αγγ�λι
ν τ%ς <µ�ρας
(Σα(. Α´ �Ε(δ. =Επιστ
λ9ν κα� Σα(. Α´ �Ε(δ. Ματθα�
υ) (Ρωµ. α´ 7 - 12) κα�
(Ματθ. ε´ 42 - 48). Ε#ς τ� «=Ε4αιρ�τως...» «�α�ρ
ις fΑνασσα...». Κ
ινωνικ�ν
«Τ� Πνε5µ" σ
υ τ� Uγαθ�ν...». «ΕDδ
µεν τ� φ9ς...». =Απ�λυσις «�� �ν εDδει
πυρ�νων γλωσσ9ν...».

19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. =Ι
�δα (Θαδδα�
υ) =Aπ
στ�λ
υ,
yωσ�µ
υ µ"ρτυρ
ς, Παϊσ�
υ τ
5 Μεγ"λ
υ. KΗ)�ς πλ. δ´. �Εωθιν�ν Α´.

Τ9! Σα;'ττ9ω 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν: «Ε,λ
γητ�ς εh �ριστ�...».

Κ�ντ'κι�ν: «g�τε κατα("ς...».

(Απ�λυσις: (µικρ")· «�� �ν εDδει πυρ�νων γλωσσ9ν...»

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς - Ψαλτ�ρι
ν.

�Εσπ0ρια: =Αναστ"σιµα στι0ηρ" τ
5 πλ. δ´ [0
υ 6 κα� τ9ν
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�Αγ�ων Π"ντων «�: πνευµατ
�~�τ
ρες...» 4.

∆�7α: Τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ· «Μαρτ�ρων θε_
ς 0
-
ρ�ς...».

Κα� ν�ν: Τ� α´ Θε
τ
κ�
ν τ
5 πλ. δ´ [0
υ· «�� Βασιλε�ς
τ9ν 
,ραν9ν...».

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
«�� Κ�ρι
ς �(ασ�λευσεν...» κα� τ" =Αναγν>-
σµατα τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ.

(Απ�στι)α: Τ" =Αναστ"σιµα στι0ηρ".

∆�7α: Τ9ν �Αγ�ων Π"ντων· «∆ε5τε πιστ
�...».

Κα� ν�ν: Τ� )µ�η0
ν Θε
τ
κ�
ν· «�� π
ιητ�ς κα� λυ-
τρωτ�ς µ
υ...»

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κια: Τ� =Aναστ"σιµ
ν· «=Ε4 nψ
υς κατ%λθες...»,
∆�4α τ9ν �Αγ�ων Π"ντων· «Τ9ν �ν Eλ�ω τ�9 κ�-
σµ�ω...», Κα� ν5ν· Θε
τ
κ�
ν «Τ� Uπ’ α#9ν
ς
Uπ�κρυφ
ν...».

(Απ�λυσις: «�� =Aναστ"ς �κ νεκρ9ν...».

Τ/+ Κυριακ/+ πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

Μετ" τ�ν Ν´ ψαλµ�ν, ) Τριαδικ�ς Καν>ν «Τ�9 τρισηλ��ω Βασιλε_...»,
< Λιτ� τ9ν �Αγ�ων Π"ντων Iς �ν τ�9 Πεντηκ
σταρ��ω κα� τ" Τριαδικ" «fΑ-
4ι�ν �στιν...». Εhτα τ� Τρισ"γι
ν κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν «Τ9ν �ν Eλ�ω τ�9 κ�-
σµ�ω...»


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: �Ως �ν τ�9 �Εσπεριν�9.

Καθ�σµατα: Τ" =Aναστ"σιµα κατ" σειρ"ν Iς �ν τ�9 Πεντη-
κ
σταρ��ω.

Τ" Ε,λ
γητ"ρια, < �Υπακ
� κα� 
: =Ανα(αθµ
� τ
5 πλ. δ´ [0
υ κα�
1πασα < τ"4ις τ
5 �Εωθιν
5 (Α´) Ε,αγγελ�
υ. 

Καν�νες: �� =Aναστ"σιµ
ς κα� ) τ9ν �Αγ�ων Π"ντων.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Τ" =Αναστ"σιµα Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς, τ� Κ"-
θισµα τ9ν �Αγ�ων Π"ντων «Πρ
πατ�ρων, Πα-
τ�ρων, Πατριαρ09ν...», ∆�4α, Κα� ν5ν· Θε
-
τ
κ�
ν «Τ�ν 
,ρ"νι
ν π�λην...».
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(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ9ν �Αγ�ων Π"ντων.
Συνα4"ρι
ν τ%ς <µ�ρας κα� τ� �Υπ�µνηµα
τ
5 Πεντηκ
σταρ�
υ.

Κατα;ασ�αι: «=Αν
�4ω τ� στ�µα µ
υ...».

�Η Τιµιωτ0ρα: Κα� < Κατα(ασ�α· «gΑπας γηγεν�ς...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: Τ� Α´ =Αναστ"σιµ
ν «Τ
_ς Μαθητα_ς συν�λ-
θωµεν...», τ9ν �Αγ�ων Π"ντων «Τ�ν Βαπτι-
στ�ν κα� Πρ�δρ
µ
ν...» κα� τ� Θε
τ
κ�
ν «��
cνω δ
4α`�µεν
ς...».

ΑFν�ι: =Αναστ"σιµα 4 κα� τ9ν �Αγ�ων Π"ντων τ" 3
πρ
σ�µ
ια ε#ς 4.

∆�7α: Τ� Α´ �Εωθιν�ν· «Ε#ς τ� dρ
ς...».

Κα� ν�ν: «�Υπερευλ
γηµ�νη...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� τ� «Σ�µερ
ν σωτηρ�α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ

(Αντ�φωνα: Τ%ς Κυριακ%ς.

ΕJσ�δικ�ν: «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν... ) Uναστ"ς...».

(Απ�λυτ�κια: «=Ε4 nψ
υς κατ%λθες...», «Τ9ν �ν Eλ�ω τ�9 κ�-
σµ�ω...», τ
5 =Απ. Βαρν"(α κα� τ� τ
5 Να
5.

Κ�ντ'κι�ν: «�Ως Uπαρ0"ς τ%ς φ�σεως...».

Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Τ9ν �Αγ�ων Π"ντων (Α´ Κυριακ� =Επιστ
-
λ9ν): «�: gΑγι
ι π"ντες δι" π�στεως...» (�Ε(ρ.
ια´ 33 - ι(´ 2).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ9ν �Αγ�ων Π"ντων (Κυριακ� Α´ Ματθα�
υ):
«ΠLς Eστις )µ
λ
γ�σει...» (Ματθ. ι´ 32 - 33, 37
- 38, ιθ´ 27 - 30).

ΕJς τ� «(Ε7αιρ0τως»: «fΑ4ι�ν �στιν...».

Κ�ινωνικ�ν: «Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν...».

«ΕDδ
µεν τ� φ9ς...», ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...».

(Απ�λυσις: «�� =Aναστ"ς �κ νεκρ9ν...».

ΣηµειLσεις:

1. �Απ& τ& Yσπ0ρας τ4ς σ�µερ�ν Dπαν0ρ�εται G Παρακλητικ�.

2. �Εφε-4ς µ0�ρι κα� τ4ς 26ης �Ι�υλ��υ ψ�λλ�νται: Κατα$ασ�αι «�Αν��-ω τ& στ&µα
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µ�υ...», Ε/σ�δικ&ν «∆εFτε πρ�σκυν�σωµεν...» κα� Κ�ντ�κι�ν «Πρ�στασ�α τ5ν
Bριστιαν5ν...».

(ΑναγνLσµατα καθηµεριν!ν: (Απ�στ�λ�ι Β´ �Ε;δ�µ'δ�ς (Επιστ�λ!ν κα�
Ε@αγγ0λια Β´ �Ε;δ�µ'δ�ς Ματθα��υ.

20. ∆ΕΥΤΕΡΑ. Μεθ
δ�
υ �πισκ�π
υ Πατ"ρων, Νικ
λ"
υ Κα("σιλα )σ�-

υ. 

(Απ� τ+ς σ�µερ�ν pρ)εται � νηστε�α τ!ν �Αγ�ων (Απ�στ�λων (∆ιαρκεI µ0-
)ρι κα� τ+ς 28ης (Ι�υν��υ). Κατ' τ�ν νηστε�αν ταPτην, �κτ�ς Τετ'ρτης κα�
Παρασκευ+ς, γ�νεται κατ'λυσις J)θP�ς.

21. ΤΡΙΤΗ. =Ι
υλιαν
5 µ"ρτυρ
ς, Τερεντ�
υ �πισκ�π
υ =Ικ
ν�
υ. 

22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ε,σε(�
υ �Ιερ
µ"ρτυρ
ς �πισκ�π
υ Σαµ
σ"των. y�νων
ς
κα� yηνL µαρτ�ρων.

23. ΠΕΜΠΤΗ. =Αγριππ�νης µ"ρτυρ
ς, =Αριστ
κλ�
υς πρεσ(υτ�ρ
υ, ∆ηµη-
τρ�
υ διακ�ν
υ κα� =Αθανασ�
υ Uναγν>στ
υ τ9ν Kυπρ�ων µαρτ�ρων.

�Η =Ακ
λ
υθ�α τ9ν �Αγ�ων τρι9ν Κυπρ�ων µαρτ�ρων ε�ρ�σκεται ε#ς
τ" Κ�πρια Μηνα_α.

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τ� Γεν�σι
ν τ
5 Τιµ�
υ �νδ�4
υ Πρ
φ�τ
υ Πρ
δρ�-
µ
υ κα� Βαπτιστ
5 =Ιω"νν
υ. Παναγι>τ
υ νε
µ"ρτυρ
ς.

�Η Uκ
λ
υθ�α ψ"λλεται Iς διαλαµ("νεται �ν τ�9 Μηνα��ω.

Τ/+ Τετ'ρτ/η 2σπ0ρας: Ε#ς τ� «Κ�ριε �κ�κρα4α...» τ" 7 =Ιδι�µελα ε#ς 8. ∆�-
4α· «Σ�µερ
ν τ
5 φωτ�ς...», Κα� ν5ν· «�Η =Ελισ"(ετ συν�λα(ε...». ΕDσ
δ
ς,
«Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας κα� τ" =Αναγν>σµατα. =Απ�-
στι0α τ" =Ιδι�µελα «Τ�ν �κ Πρ
φ�τ
υ...», ∆�4α· «�Ησαr
υ ν5ν...», Κα� ν5ν
«Βλ�πε τ�ν =Ελισ"(ετ...». =Απ
λυτ�κια «Πρ
φ%τα κα� Πρ�δρ
µε...», ∆�4α,
Κα� ν5ν «Τ� Uπ’ α#9ν
ς Uπ�κρυφ
ν...». =Απ�λυσις «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...».

Τ/+ Π0µπτ/η πρω=: (Εν τ9! Μεσ�νυκτικ9!: Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, < Λιτ�. Τρι-
σ"γι
ν κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν «Πρ
φ%τα κα� Πρ�δρ
µε...».

(Εν τ9! C
ρθρ9ω: Ε#ς τ� «Θε�ς Κ�ρι
ς...»· =Απ
λυτ�κια «Πρ
φ%τα κα� Πρ�-
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δρ
µε...», ∆�4α τ� α,τ�, Κα� ν5ν «Τ� Uπ’ α#9ν
ς Uπ�κρυφ
ν...». Καθ�σµα-
τα. Τ� α´ =Αντ�φων
ν τ9ν =Ανα(αθµ9ν τ
5 δ´ [0
υ, τ� Πρ
κε�µεν
ν «Κα� σ�,
Παιδ�
ν...» κα� τ� Ε,αγγ�λι
ν τ
5 f�ρθρ
υ (Λ
υκ. α´ 24 - 25, 57 - 68, 76 -
80). �� Ν´ 05µα. ∆�4α «Τα_ς τ
5 σ
5 Πρ
δρ�µ
υ...», Κα� ν5ν «Τα_ς τ%ς Θε-

τ�κ
υ...». Ε#ς τ�ν στ�0
ν «=Ελ�ησ�ν µε ) Θε�ς...» τ� =Ιδι�µελ
ν «�� �κ κ
ι-
λ�ας µητρ�ς...» (`�τει ε#ς τ�ν Στ�0
ν Στι0ηρ" τ
5 �Εσπεριν
5). Καν�νες Uµ-
φ�τερ
ι µετ" Στ�0
υ «gΑγιε τ
5 Θε
5, πρ�σ(ευε �π�ρ <µ9ν». =Απ� γ´ =�Ωδ%ς
τ� Κ"θισµα κα� τ� Θε
τ
κ�
ν. =Αφ’ Στ´ =�Ωδ%ς Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς κα� τ�
Μην
λ�γι
ν. Κατα(ασ�αι «=Αν
�4ω τ� στ�µα µ
υ...». Εhτα στι0
λ
γ
5µεν
«τ�ν Τιµιωτ�ραν...» κα� < Κατα(ασ�α «gΑπας γηγεν�ς...» =Ε4απ
στειλ"ρι-

ν Iς �ν τ�9 Μηνα��ω. Ε#ς τ
�ς ΑDν
υς τ" 4 Πρ
σ�µ
ια. ∆�4α· «=Αστ�ρ U-
στ�ρων...», Κα� ν5ν· «Θε
τ�κε σ� εh < cµπελ
ς...». ∆
4
λ
γ�α Μεγ"λη κα�
τ� =Απ
λυτ�κι
ν «Πρ
φ%τα κα� Πρ�δρ
µε...».

(Εν τ/+ Λειτ�υργ�bα: Μετ" τ�ν ΕDσ
δ
ν =Απ
λυτ�κια τ
5 Πρ
δρ�µ
υ κα� τ�
τ
5 Να
5. Κ
ντ"κι
ν «Πρ
στασ�α τ9ν �ριστιαν9ν...» =Απ�στ
λ
ς κα� Ε,-
αγγ�λι
ν τ
5 Πρ
δρ�µ
υ (Ρωµ. ιγ´ 11 - 14, ιδ´ 1 - 4) (`�τει Κυριακ� Τυρ
-
φ"γ
υ) κα� E,αγγ�λι
ν (Λ
υκ. α´ 1 - 25, 57 - 68, 76 - 80) (24/η =Ι
υν�
υ). Ε#ς
τ� «=Ε4αιρ�τως...» «fΑ4ι�ν �στιν...». Κ
ινωνικ�ν «Ε#ς µνηµ�συν
ν...». «ΕD-
δ
µεν τ� φ9ς...». =Απ�λυσις.

25. ΣΑΒΒΑΤ
Ν. Φε(ρων�ας ��σι
µ"ρτυρ
ς. =�ρεντ�
υ κα� τ9ν σ�ν α,τ�9
µαρτ�ρων.

26. ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΜΑΤΘΑΙ
Υ. ∆α(�δ τ
5 �ν Θεσσαλ
ν�κ/η. =Ιω"νν
υ �πι-
σκ�π
υ Γ
τθ�ας. KΗ)�ς α´. �Εωθιν�ν Β´.

Τ9! Σα;;'τ9ω 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν: «=Απ�στ
λ
ι µ"ρτυρες...».

Κ�ντ'κι�ν: «�Ως Uπαρ0"ς τ%ς φ�σεως...».

(Απ�λυσις: (µικρ")· «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...»

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς - Ψαλτ�ρι
ν.

�Εσπ0ρια: =Αναστ"σιµα τ
5 α´ [0
υ 7 κα� τ" τ
5 Μηνα�-

υ Πρ
σ�µ
ια «Π"τερ ∆αυrδ Παµµακ"ρι-
στε...» 3.
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∆�7α, Κα� ν�ν: Τ� α´ Θε
τ
κ�
ν τ
5 α´ [0
υ· «Τ�ν παγκ�σµι-

ν δ�4αν...»

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...» κα� τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�-
ρας «�� Κ�ρι
ς �(ασ�λευσεν...».

(Απ�στι)α: Τ" =Αναστ"σιµα.

∆�7α, Κα� ν�ν: Τ%ς =�κτω�0
υ «=Ιδ
� πεπλ�ρωται...».

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κια: Τ� =Αναστ"σιµ
ν· «Τ
5 λ�θ
υ σφραγι-
σθ�ντ
ς...». ∆�4α, Κα� ν5ν Θε
τ
κ�
ν· «Τ
5
Γα(ρι�λ φθεγ4αµ�ν
υ...».

(Απ�λυσις: «�� =Αναστ"ς �κ νεκρ9ν...».

Τ/+ Κυριακ/+ πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, ) Τριαδικ�ς Καν>ν τ
5 α´ [0
υ κα� τ" Τρια-
δικ" «fΑ4ι�ν �στιν...», τ� Τρισ"γι
ν κα� < �Υπακ
� τ
5 [0
υ.


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: Τ� =Αναστ"σιµ
ν· «Τ
5 λ�θ
υ σφραγι-
σθ�ντ
ς...». ∆�4α τ� α,τ�, Κα� ν5ν Θε
τ
-
κ�
ν· «Τ
5 Γα(ρι�λ φθεγ4αµ�-ν
υ...».

Καθ�σµατα: Τ" =Αναστ"σιµα.

Τ" Ε,λ
γητ"ρια, < �Υπακ
�, 
: =Ανα(αθµ
� τ
5 α´ [0
υ κα� 1πασα
< τ"4ις τ
5 �Εωθιν
5 (Β´) Ε,αγγελ�
υ. 

Καν�νες: �� =Aναστ"σιµ
ς κα� ) τ
5 Μηνα�
υ.

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: Τ� Κ"θισµα τ
5 Μηνα�
υ «=Εγκρατε�Xα τ"
π"θη...», ∆�4α, Κα� ν5ν Θε
τ
κ�
ν «Παναγ�α
Παρθ�νε...».

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ" =Αναστ"σιµα κα� τ�
Συνα4"ρι
ν τ%ς <µ�ρας.

Κατα;ασ�αι: «=Αν
�4ω τ� στ�µα µ
υ...».

�Η Τιµιωτ0ρα: Κα� < Κατα(ασ�α «gΑπας γηγεν�ς...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: Τ� Β´ =Αναστ"σιµ
ν· «Τ�ν λ�θ
ν θεωρ�σα-
σαι...» µετ" τ
5 Θε
τ
κ�
υ α,τ
5 «fΑγγελ
ς
µ�ν �κ�µισε...».

ΑFν�ι: Τ" =Αναστ"σιµα στι0ηρ".
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∆�7α: Τ� Β´ �Εωθιν�ν· «Μετ" µ�ρων πρ
σελθ
�-
σαις...».

Κα� ν�ν: «�Υπερευλ
γηµ�νη...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� τ�· «Σ�µερ
ν σωτηρ�α...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ.

(Αντ�φωνα: Τ%ς Κυριακ%ς.

ΕJσ�δικ�ν: «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν... ) Uναστ"ς...».

(Απ�λυτ�κια: «Τ
5 λ�θ
υ σφραγισθ�ντ
ς...», τ
5 =Απ. Βαρ-
ν"(α κα� τ� τ
5 Να
5.

Κ�ντ'κι�ν: «Πρ
στασ�α τ9ν �ριστιαν9ν...».
Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Κυριακ%ς Β´ =Επιστ
λ9ν «∆�4α κα� τιµ�...»
(�Ρωµ. (´ 10 - 16).

Ε@αγγ0λι�ν: Κυριακ%ς Β´ Ματθα�
υ «Περιπατ9ν ) =Ιησ
5ς
παρ" τ�ν θ"λασσαν...» (Ματθ. δ´, 18 - 23).

ΕJς τ� «(Ε7αιρ0τως»: «fΑ4ι�ν �στιν...».

Κ�ινωνικ�ν: «Α#νε_τε...».

«ΕDδ
µεν τ� φ9ς...», «ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...». 

(Απ�λυσις: «�� =Aναστ"ς �κ νεκρ9ν...».

(ΑναγνLσµατα καθηµεριν!ν: (Απ�στ�λ�ι τ+ς σειρZς Γ´ �Ε;δ�µ'δ�ς (Επι-
στ�λ!ν κα� Ε@αγγ0λια Γ´ �Ε;δ�µ'δ�ς Ματθα��υ.

27. ∆ΕΥΤΕΡΑ. Σαµψ>ν τ
5 �εν
δ�0
υ )σ�
υ. =Αν�κτ
υ µ"ρτυρ
ς. 

28. ΤΡΙΤΗ. =Ανακ
µιδ� τ9ν λειψ"νων Κ�ρ
υ καv =Ιω"νν
υ τ9ν =Αναργ�-
ρων. Παππ�
υ µ"ρτυρ
ς. 

29. ΤΕΤΑΡΤΗ. Π0τρ�υ κα� ΠαPλ�υ τ!ν Πρωτ�κ�ρυφα�ων (Απ�στ�λων. 

Σ�µερ�ν �γει τ� �ν�µαστ�ρι� τ�υ

� Πανιερ�τατ�ς Μητρ�π�λ�τη Κυρηνε�ας κ. ΠαFλ�ς

Τ/+ Τρ�τ/η 2σπ0ρας: Θ´ ΩΡΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν: «Τ" θα�µατα τ9ν �Αγ�ων σ
υ...» (28/η =Ι
υν).
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Κ�ντ'κι�ν: «=Εκ τ%ς θε�ας 0"ριτ
ς...» (28/η =Ι
υν.).

(Απ�λυσις: (µικρ")· «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...».

ΕΣΠΕΡΙΝ
Σ

Πρ

ιµιακ�ς - Ψαλτ�ρι
ν.

�Εσπ0ρια: Τ" 3 Πρ
σ�µ
ια τ9ν =Απ
στ�λων· «Π
�
ις
ε,φηµι9ν...» ε#ς 6.

∆�7α: Τ9ν «�Αγ�ων· «Τ�9 τριττ�9 τ%ς �ρωτ�σεως...»

Κα� ν�ν: Τ� Θε
τ
κ�
ν τ
5 δ´ [0
υ· «�� δι" σ� Θε
π"-
τωρ...»

Ε8σ�δ�ς: «Φ9ς :λαρ�ν...», τ� Πρ
κε�µεν
ν τ%ς <µ�ρας
κα� τ" =Αναγν>σµατα τ9ν =Απ
στ�λων.

(Απ�στι)α: Τ" 3 =Ιδι�µελα· «Τ" κατ" π�λιν...».

∆�7α: Τ9ν =Απ
στ�λων· «�Ε
ρτ� 0αρµ�συν
ς �π�-
λαµψε...».

Κα� ν�ν: Τ� )µ�η0
ν Θε
τ
κ�
ν· «Θε
τ�κε σ� εh <
cµπελ
ς...».

«Ν5ν Uπ
λ�εις...», Τρισ"γι
ν

(Απ�λυτ�κια: Τ9ν =Απ
στ�λων· «�: τ9ν =Απ
στ�λων πρωτ�-
θρ
ν
ι...». ∆�4α, Κα� ν5ν· «Τ� Uπ’ α#9ν
ς U-
π�κρυφ
ν...».

(Απ�λυσις: «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...».

Τ/+ Τετ'ρτ/η πρω=: ΜΕΣ
ΝΥΚΤΙΚ
Ν.

Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, < Λιτ� τ9ν =Απ
στ�λων κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν
τ9ν =Απ
στ�λων.


ΡΘΡ
Σ

�Ε4"ψαλµ
ς.

(Απ�λυτ�κια: Ε#ς τ� «Θε�ς Κ�ρι
ς...»· «�: τ9ν =Απ
στ�λων
πρωτ�θρ
ν
ι...». ∆�4α· τ� α,τ�, Κα� ν5ν· «Τ�
Uπ’ α#9ν
ς Uπ�κρυφ
ν...».

Καθ�σµατα: �Ως �ν τ�9 Μηνα��ω.

(Ανα;αθµ��: Τ� α´ =Αντ�φων
ν τ9ν Uνα(αθµ9ν τ
5 δ´ [0
υ. 

Πρ�κε�µεν�ν: «Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν �4%λθεν ) φθ�γγ
ς α,τ9ν
κα� ε#ς τ" π�ρατα τ%ς 
#κ
υµ�νης τ" ~�µατα
α,τ9ν».
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Ε@αγγ0λι�ν τ�� C
ρθρ�υ: Τ9ν �Αγ�ων: (IA´ �Eωθιν�ν). (=Ιω"ν. κα´ 15 -
25).

�
 Ν´ψαλµ�ς: (�5µα). ∆�4α· «Τα_ς τ9ν =Απ
στ�-λων...». Κα�
ν5ν· «Τα_ς τ%ς Θε
τ�κ
υ...», «=Ελ�ησ�ν µε )
Θε�ς...» τ� =Ιδι�µελ
ν «Π�τρε κ
ρυφα_ε...»
(`�τει ε#ς τ�ν Λιτ�ν τ� γ´ =Ιδι�µελ
ν).

Καν�νες: �: δ�
 καν�νες «Τ� κ
ρυφαι�τατ
ν...» κα�
«gΩσπερ dντα καλ9ν...».

(Απ� γ´ (9Ωδ+ς: �Υπακ
� τ
5 Μηνα�
υ· «Π
�α φυλακ� 
,κ
lσ0ε σε δ�σµι
ν...».

(Αφ στ´ (9Ωδ+ς: Κ
ντ"κι
ν κα� �hκ
ς τ9ν =Απ
στ�λων κα� τ�
Συνα4"ρι
ν τ%ς <µ�ρας.

Κατα;ασ�αι: «=Αν
�4ω τ� στ�µα µ
υ...».

�Η Τιµιωτ0ρα: Κα� < Κατα(ασ�α «gΑπας γηγεν�ς...».

(Ε7απ�στειλ'ρια: Τ9ν =Απ
στ�λων· «Τ9ν =Απ
στ�λων 1παν-
τες...» κα� τ� Θε
τ
κ�
ν· «Τ� µ�γα κα� παρ"-
δ
4
ν...».

ΑFν�ι: Τ" 4 Πρ
σ�µ
ια τ9ν =Απ
στ�λων «�� �4
�ψ�στ
υ κληθε�ς...».

∆�7α: Τ9ν =Απ
στ�λων· «�Η π"νσεπτ
ς τ9ν =Απ
στ�-
λων...».

Κα� ν�ν: «Θε
τ�κε σ� εh < cµπελ
ς...».

∆�7�λ�γ�α: Μεγ"λη· κα� τ�· «�: τ9ν =Απ
στ�λων...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ.

(Απ�λυτ�κι�ν ΕJσ�δ�υ: «�: τ9ν =Απ
στ�λων...».

ΕJσ�δικ�ν: «∆ε5τε πρ
σκυν�σωµεν... ) �ν uγ�
ις...».

(Απ�λυτ�κια: «�: τ9ν =Απ
στ�λων...» κα� τ� τ
5 Να
5.

Κ�ντ'κι�ν: «Πρ
στασ�α τ9ν �ριστιαν9ν...».

Τρισ'γι�ν.

(Απ�στ�λ�ς: Τ9ν =Απ
στ�λων: «=Εν �� δ cν τις τ
λµXL...» (Β´
Κ
ρ. ια´ 21 - ι(´ 9).

Ε@αγγ0λι�ν: Τ9ν =Απ
στ�λων: «=Ελθ>ν ) =Ιησ
5ς ε#ς τ" µ�-
ρη Καισαρε�ας...» (Ματθ. ιστ´, 13 - 19).

ΕJς τ� «(Ε7αιρ0τως»: «fΑ4ι�ν �στιν...».

Κ�ινωνικ�ν: «Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν...».
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«ΕDδ
µεν τ� φ9ς...», ΕDη τ� dν
µα Κυρ�
υ...». 

(Απ�λυσις: «�ριστ�ς ) Uληθιν�ς...».

30. ΠΕΜΠΤΗ. �Η Σ�να4ις τ9ν 12 =Απ
στ�λων, Μαρ�ας µητρ�ς Ε,αγγελι-
στ
5 Μ"ρκ
υ. 

�Η Uκ
λ
υθ�α τ9ν 12 =Απ
στ�λων ψ"λλεται Iς διαλαµ("νεται �ν τ�9
Μηνα��ω.

Τ/+ Τετ'ρτ/η 2σπ0ρας: Ε#ς τ� «Κ�ριε �κ�κρα4α...» τ" 3 Πρ
σ�µ
ια τ9ν Κ
-
ρυφα�ων κα� τ" 3 Πρ
σ�µ
ια τ9ν ∆>δεκα. ∆�4α· «�Η π"νσεπτ
ς τ9ν =Απ
-
στ�λων...», Κα� ν5ν· «Τ�ς µ� µακαρ�σει σε...». ΕDσ
δ
ς, «Φ9ς :λαρ�ν...» κα�
τ� Πρ
κε�µεν
ν <µ�ρας. Ε#ς τ" =Απ�στι0α τ" 3 Στι0ηρ" τ9ν =Απ
στ�λων,
∆�4α· «�Ε
ρτ� 0αρµ�συν
ς...», Κα� ν5ν «Θε
τ�κε σ� εh < cµπελ
ς...». =Απ
-
λυτ�κια «�: τ9ν =Απ
στ�λων πρωτ�θρ
ν
ι...», ∆�4α «=Απ�στ
λ
ι gΑγι
ι...»,
Κα� ν5ν «Σ� τ�ν µεσιτε�σασαν...». =Απ�λυσις.

Τ/+ Π0µπτ/η πρω=: (Εν τ9! Μεσ�νυκτικ9!: Μετ" τ�ν Ν´ Ψαλµ�ν, τ� Τρισ"γι-

ν κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν «=Απ�στ
λ
ι gΑγι
ι...».

(Εν τ9! C
ρθρ9ω: Ε#ς τ� «Θε�ς Κ�ρι
ς...» τ" =Απ
λυτ�κια Iς �ν τ�9 �Εσπερι-
ν�9. Καθ�σµατα τ9ν Κ
ρυφα�ων (`�τει τ/% 29/η =Ι
υν.) �� Ν´ 05µα κα� 
: δ�-

 Καν�νες. =Απ� γ´ =�Ωδ%ς τ� Κ"θισµα µετ" τ
5 Θε
τ
κ�
υ. =Αφ’ Στ´ =�Ωδ%ς
τ� Κ
ντ"κι
ν κα� ) �hκ
ς κα� τ� Μην
λ�γι
ν. Κατα(ασ�αι «=Αν
�4ω τ�
στ�µα µ
υ...». Εhτα στι0
λ
γ
5µεν «τ�ν Τιµιωτ�ραν...» κα� < Κατα(ασ�α
«gΑπας γηγεν�ς...» Τ� =Ε4απ
στειλ"ρι
ν µετ" τ
5 Θε
τ
κ�
υ. Ε#ς τ
�ς ΑD-
ν
υς τ" 4 Πρ
σ�µ
ια. ∆�4α· «gΗν δι�λθετε κτ�σιν...», Κα� ν5ν· «∆�σπ
ινα
πρ�σδε4αι...». ∆
4
λ
γ�α Μεγ"λη κα� τ� =Απ
λυτ�κι
ν «=Απ�στ
λ
ι gΑγι-

ι...».

(Εν τ/+ Λειτ�υργ�bα: =Απ
λυτ�κια µετ" τ�ν ΕDσ
δ
ν «�: τ9ν =Απ
στ�λων
πρωτ�θρ
ν
ι...», «=Απ�στ
λ
ι gΑγι
ι...» κα� τ� τ
5 Να
5. Κ
ντ"κι
ν «Πρ
-
στασ�α τ9ν �ριστιαν9ν...». =Απ�στ
λ
ς κα� Ε,αγγ�λι
ν τ9ν ∆>δεκα =Απ
-
στ�λων (Α´ Κ
ρ. δ´ 9 - 16) κα� (Ματθ. θ´ 36 - ι´ 8). Ε#ς τ� «=Ε4αιρ�τως...» «fΑ-
4ι�ν �στιν...». Κ
ινωνικ�ν «Ε#ς πLσαν τ�ν γ%ν...». «ΕDδ
µεν τ� φ9ς...». =Α-
π�λυσις.
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