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ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΤΡΙΤΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρη
σάντων, Κωνσταντίνου τοῦ νέου μάρτυρος τοῦ ἐν Ὁρμηδείᾳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Εἰς τὰ ἀπόστιχα, πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ προσομοίου, 

λέγονται στίχοι·
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος».
«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ 
τὸ αὐτό;».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». 
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς 
ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Εἰς τὰ ἀπόστιχα, πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ προσομοίου, 

λέγονται στίχοι·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».
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Ἀπολυτίκιον· «Θεοτόκε ἀειπάρθενε» (ἅπαξ).
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον δίς. Κανόνες, 

οἱ δύο τῆς Θεοτόκου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν 
εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, 
σῶσον ἡμᾶς». Δυνατὸν νὰ λεχθοῦν αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τῆς Θεοτό
κου· «Περιβολὴν πᾶσι πιστοῖς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Θεοτό
κου. Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».

3. ΠΕΜΠΤΗ. Ὑακίνθου μάρτυρος.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίου τοῦ 
θαυματουργοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἐ ν  τ ῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· 
«Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου).

6. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σισώη τοῦ Μεγάλου.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν».
Κοντάκιον· «Ὡς τῶν ἀΰλων οὐσιῶν».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Φαιδρὰ 
ἐξανέτειλε».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.

 ΙΟΥΛΙΟΣ  2 – 6 243



244 ΙΟΥΛΙΟΣ  6

Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

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

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ 
τὴν μεσιτεύσασαν».

Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου, εἰς 4. 
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Σαρκὸς τὰς ἡδονάς». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοῦ σε καὶ τροφόν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες» καὶ 

τὸ θεοτοκίον· «Τὸ Χαίρετε φθεγξάμενος».
Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος τῆς Δʹ Κυριακῆς· «Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας».
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Εὐαγγέλιον τῆς Δʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερ
ναούμ».

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

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Εʹ ἑβδ. Ματθαίου.

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τῶ Μαλεῷ.

Ὅπου ἑορτάζηται ἐπισήμως ἡ ἁγία Κυριακή, ἡ ἀκολουθία αὐτῆς δύνα
ται νὰ ψαλῇ καὶ ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος.

8. ΤΡΙΤΗ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προκοπίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας.

10. ΠΕΜΠΤΗ. Τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας μεʹ μαρτύρων, Ἀθανασίου 
ὁσίου τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου, Ὄλγας 
ἰσαποστόλου τῆς βασιλίσσης.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ 

ἄμπελος …, μετὰ τῆς ἀθληφόρου».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου μαρτύρων.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δʹ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451), ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφά
νου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Γολινδοὺχ μάρτυρος, Ἡλιοφώτου, Αὐξουθενίου, 
Ἐπαφροδίτου καὶ Εὐσθενίου ὁσίων (ἁγίων Ἡλιοφώτων).

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Εʹ

Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσίων Ἡλιοφώτων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν ιγʹ 

Ἰουλίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων· «Σὲ τὸν 

ἀπερίγραπτον».
Δόξα τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων».
Καὶ νῦν τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 

τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον 
θεοτοκίον· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

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

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.
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Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν πατέρων εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι 

μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, εἶτα τὸ κάθισμα 

τῶν πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· 
«Ταχὺ δέξαι Δέσποινα».

Ἀφ᾿ Ϛ ʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας καὶ τῶν πατέρων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστὸς», τῶν 

πατέρων· «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἐν δύο ταῖς 
θελήσεσι».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγκρο
τήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν δια
θήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις».

Δόξα τῶν πατέρων· «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, 

Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Πιστὸς ὁ λόγος» (ζήτει μετὰ τὴν 

11ην Ὀκτωβρίου).
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Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κό
σμου».

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

ἡμῶν».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ϛ  ʹἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ

γέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀκύλα ἀποστόλου ἐκ τῶν Οʹ, Νικοδήμου ὁσίου τοῦ 
Ἁγιορείτου.

15. ΤΡΙΤΗ. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, μαρτύρων.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῶν ἁγίων.

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πηδαχθόης.

17. ΠΕΜΠΤΗ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίνης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Ὀνησιφόρου ὁσίου τοῦ ἐν 
Ἀναρίτιδι (ἢ Ἀναρίτῃ) τῆς Πάφου, Φωτίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀθηαίνου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὁσίων Ὀνησιφόρου καὶ Φωτίου εὑρίσκονται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μακρίνης ὁσίας, ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Δίου 
ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».
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Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ προφήτου· «Ὁ τὸν Θε

σβίτην Ἠλίαν» εἰς 4.
Δόξα τοῦ προφήτου· «Δεῦτε, τῶν ὀρθοδόξων».
Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ προφήτου.
Ἡ λιτὴ τοῦ προφήτου.
Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα τοῦ προφήτου· «Προφῆτα, κῆρυξ Χριστοῦ».
Καὶ νῦν τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ 

προφήτου· «Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος». 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 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 ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ προφήτου, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ προφήτου, εἶτα τὸ κάθισμα 

αὐτοῦ· «Ὡς προφήτης τοῦ ὄντως». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὡς 
Παρθένον καὶ μόνην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τοῦ 

προφήτου· «Φῶς ἐν πυρίνῳ τεθρίππῳ» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Φῶς ἡ 
τεκοῦσα, Παρθένε».
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Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ προφήτου· «Ὅτε σύ, 
προφῆτα θεσπέσιε» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου, καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πο
νηρεύεσθε».
«Σύ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ».

Δόξα τὸ Ϛʹ ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη σύ, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος τοῦ προφήτου· «Ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας».
Εὐαγγέλιον τῆς Ϛʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ζʹ ἑβδ. Ματθαίου.
Σημείωσις. Σήμερον, θλιβερὰν ἐπέτειον τῆς παρανόμου τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς 

τὴν Κύπρον, τελεῖται Παράκλησις διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν αἰχμαλώτων, τὴν 
ἐπιστροφὴν τῶν προσφύγων, τὴν ἀνεύρεσιν τῶν ἀγνοουμένων καὶ τὴν ἐκδίωξιν τῶν 
εἰσβολέων ἐκ τῆς νήσου ἡμῶν, κατὰ τὴν ἀκόλουθον διάταξιν·

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν».
Ὁ αʹ χορός· «Ἀµήν».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου».
Ὁ αʹ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ βʹ χορός· Δόξα· «Τὸ µέγα κλέος τῆς Κύπρου».
Ὁ αʹ χορός· Καὶ νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν …, ἡ προστατεύουσα 

ἀεί».
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Ὁ βʹ χορός· «Θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε».
Ὁ αʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Πολλοῖς συνεχόµενος» (αʹ ᾠδὴ 

Μικροῦ Παρακλητικοῦ κανόνος).
Ὁ βʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Παθῶν µε ταράττουσι» (αʹ ᾠδή).
Ὁ αʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Προστασίαν καὶ σκέπην» (γʹ ᾠδή).
Ὁ βʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ἱκετεύω, Παρθένε» (γʹ ᾠδή).
Ὁ αʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Λύτρωσαι ἡµᾶς» (εʹ ᾠδή).
Ὁ βʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ὡς τεῖχος καταφυγῆς» (Ϛʹ ᾠδή).
Ὁ αʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ῥοήν µου τῶν δακρύων» (θʹ ᾠδή).
Ὁ βʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Χαρᾶς µου τὴν καρδίαν» (θʹ ᾠδή).
Ὁ αʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Λιµὴν καὶ προστασία» (θʹ ᾠδή).
Ὁ βʹ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι» (θʹ ᾠδή).
Ὁ αʹ χορός· «Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν».
Ὁ βʹ χορός· «Δέσποινα καὶ µήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ».
Ὁ αʹ χορός· «Ψάλλοµεν προθύµως».
Ὁ βʹ χορός· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων».
Ὁ αʹ χορός· «Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ».
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν».
Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) …».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ὑγείας, σωτηρίας καὶ ἀπελευθερώσεως 

τῶν ἐν κινδύνοις καὶ ἐν αἰχµαλωσίᾳ εὑρισκοµένων ἀδελφῶν ἡµῶν καὶ 
ὑπὲρ τῆς συντόµου συνενώσεως µετὰ τῶν οἰκείων αὐτῶν».

Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῆς ταχείας καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ ἐπανόδου 

τῶν ἐκτοπισθέντων ἀδελφῶν ἡµῶν εἰς τὰς πατρογονικὰς αὐτῶν 
ἑστίας».

Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῆς συντµήσεως τοῦ χρόνου τῆς 

δοκιµασίας ἡµῶν, ἐκδιώξεως τῶν εἰσβολέων ἐκ τῆς νήσου ἡµῶν καὶ 
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ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης ἐν αὐτῇ».
Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι …».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεὸς …».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ παιδεύων καὶ πάλιν ἰώµενος, ὁ ὑποστηρίζων 
τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθῶν τοὺς κατεῤῥαγµένους· ὁ τῶν 
ὀρφανῶν πατὴρ καὶ τῶν χειµαζοµένων λιµὴν καὶ τῶν νοσού

ντων ἰατρός· ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν καὶ βραδὺς εἰς ὀργήν· ἐπάκουσον τῆς 
φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν ἐν τῇ θλιβερᾷ ταύτῃ ἐπετείῳ, καθ᾿ ἣν ἐχθρὸς 
ὑπεράριθµος, ὑπέροπλος καὶ ὑπερόπτης ἐπετέθη καθ᾿ ἡµῶν καὶ ἐδούλωσεν 
ἡµᾶς. Ἐπιλήσµονες γεγονότες τῶν δωρεῶν καὶ τῶν εὐεργεσιῶν σου, τοῖς 
προστάγµασί σου οὐκ ἐπορεύθηµεν καὶ τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐφυλάξαµεν.

Τεσσαράκοντα ἔτη µετὰ ταῦτα, ἱστάµεθα εἰσέτι πρὸ τῶν ἐρειπίων καὶ 
ὁρῶμεν τὸ µέγεθος τῆς καταστροφῆς. Τὰ θυσιαστήριά σου, Κύριε, κατέ
σκαψαν καὶ τοὺς πιστούς σου οὓς µὲν ἀπέκτειναν, οὓς δὲ ἐδίωξαν βίᾳ ἐκ 
τῶν ἑστιῶν αὐτῶν.

Καὶ νῦν ἐν ψυχῇ συντετριµµένῃ καὶ πνεύµατι ταπεινώσεως προσ
πίπτοµέν σοι καὶ ἱκετεύοµεν· ἐπιµέτρησον ταῖς ἀνοµίαις ἡµῶν τοὺς 
οἰκτιρµούς σου. Ἀντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν οἰκτιρµῶν σου τῷ πλήθει τῶν 
πληµµεληµάτων ἡµῶν. Ἐν τῷ ἐκλίπειν τὴν ἰσχὺν ἡµῶν, µὴ ἐγκαταλίπῃς 
ἡµᾶς. Ἐγενήθηµεν, Κύριε, ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡµῶν, µυκτηρισµὸς καὶ 
χλευασµὸς τοῖς κύκλῳ ἡµῶν. Ἀλλὰ µὴ παραδῴης ἡµᾶς εἰς τέλος. Δέ
ξαι ἡµᾶς προσπίπτοντάς σοι καὶ βοῶντας τὸ «Ἡµάρτοµεν». Ἔπιδε 
εὐσπλάγχνῳ ὄµµατι ἐπὶ τὸν δεινῶς δοκιµαζόµενον λαόν σου. Ἀποδίωξον 
ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν ἐχθροὺς καὶ πολεμίους, τοὺς καταδυνα
στεύοντας καὶ ἐξουθενοῦντας τὸν λαόν σου καὶ βεβηλοῦντας τοὺς ναούς 
σου. Τοὺς ἐν αἰχµαλωσίᾳ καὶ ὁµηρείᾳ ὄντας ἀδελφοὺς ἡµῶν ἐπανάγαγε 
καὶ σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Τὰς ψυχὰς τῶν ὑπὸ τῶν πολεµίων 
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ἀναιρεθέντων καὶ τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς πατρίδος ἡµῶν 
πεσόντων ἐν σκηναῖς ἁγίων κατάταξον. Τὸν φιλόχριστον ἡµῶν στρατὸν 
ἐνίσχυε καὶ τοὺς ἐν ὑπεροχῇ καὶ ἐξουσίᾳ ὄντας φώτιζε καὶ καθοδήγει, 
ἡµᾶς δὲ πάν τας ἀξίωσον τῆς χαρᾶς τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πατρίδος 
ἡµῶν, ἵνα ἐν ὅλῃ τῇ νήσῳ ἡµῶν, ἐλευθερουµένῃ καὶ εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ 
εὐτυχῆ καὶ ἡσύχιον ὁδηγουµένῃ, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνοµα, τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀµήν.
Ὁ αʹ χορός· «Πάντων προστατεύεις ἀγαθή».
Ὁ ἀρχιερεύς· τὴν ἀπόλυσιν.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωάννου καὶ Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, ὁσίων.

22. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας μυροφόρου καὶ ἰσαποστόλου τῆς Μαγδαληνῆς, Μαρ
κέλλης ὁσιομάρτυρος, Θεοφίλου τοῦ νέου μάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοφίλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς.

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Θύρσου ἐπισκόπου Καρπασίου.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Φωκᾶ 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θύρσου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

24. ΠΕΜΠΤΗ. Χριστίνης μεγαλομάρτυρος.

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Εἰς τὰ ἀπόστιχα, πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ προσομοίου, 

λέγονται οἱ στίχοι·
«Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις».
«Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς 
ὁδοῖς αὐτοῦ».
Ἀπολυτίκιον· «Ζωὴν τὴν κυήσασαν» (ἅπαξ).
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας 

δίς. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
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Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Κοντάκιον, τῆς ἁγίας· «Προγόνων Χριστοῦ». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον, τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι».

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ 
Ἑρμοκράτους ἱερομαρτύρων.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Παρασκευῆς εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἐν τῇ 
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου).

27. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰα
ματικοῦ.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχερᾶ, παρὰ τὸ χω
ρίον Ἀγροκηπιά.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον».
Κοντάκιον· «Τὸν ναόν σου, πάνσεμνε».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ὁ ἐπάξιως 
κληθεὶς Παντελεήμων» εἰς 4.

Δόξα τοῦ ἁγίου· «Ἐξέλαμψε σήμερον».
Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα τοῦ ἁγίου· «Μητρικὴν ἀγαπήσας εὐσέβειαν».
Καὶ νῦν τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ἀθλοφόρε ἅγιε». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύ
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σασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ 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· «Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὰς ἀχράντους χεῖράς σου».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 6.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα τὸ κάθισμα αὐτοῦ· 

«Μαρτυρήσας γενναίως». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σοφίαν 
καὶ Λόγον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραήλ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον» καὶ τὸ 

τοῦ ἁγίου· «Παντελεῆμον πάνσοφε».
Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ἔλεος Θεοῦ μι

μούμενος» εἰς 4, μετὰ 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 Ζʹ ἑωθινόν· «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς.



Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἀθλοφόρε ἅγιε», τοῦ ἀπ. Βαρνά
βα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.

Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου· «Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι».
Εὐαγγέλιον τῆς Ζʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Παράγοντι τῷ Ἰησοῦ».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ηʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ

γέλια Ηʹ ἑβδ. Ματθαίου.
Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον μέχρι καὶ τῆς 5ης Αὐγούστου, ψάλλονται κατὰ τὰς 

Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραὴλ» (ἐκτὸς τῆς 1ης Αὐγούστου, 
ὅτε λέγονται αἱ· «Σταυρὸν χαράξας»). Κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ μέχρι τῆς 13ης 
Αὐγούστου τὸ «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης» (ἐκτὸς τῆς 1ης Αὐγούστου, εἰς ἣν 
λέγεται τὸ «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τῆς 5ης Αὐγούστου, εἰς ἣν λέγεται τὸ 
προεόρτιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον»).

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ ἀποστόλων 
καὶ διακόνων, Εἰρήνης ὁσίας ἡγουμένης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς 
τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Ὅπου ἑορτάζηται ἡ ἁγία Εἰρήνη, ἡ ἀκολουθία αὐτῆς ψάλλεται ἐξ 
ἰδιαιτέρας φυλλάδος. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, λέγονται ἐν τῷ Ὄρθρῳ αἱ 
καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραὴλ» καὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τὸ κοντάκιον· «Ἐπὶ 
τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».

29. ΤΡΙΤΗ. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου 
ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

31. ΠΕΜΠΤΗ. Προεόρτια τῆς προόδου τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Εὐδοκίμου 
τοῦ δικαίου, ἡ εἰς Κύπρον μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἀποστόλου Φι
λίππου (ἐκ τῶν ΙΒʹ).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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