
ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου 
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχι
επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· 
«Πάρεστιν ἡ μεσότης» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἐπὶ τὴν 
πηγὴν ἐπέστη».

Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος· «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ».
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: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» 

καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος· «Ὡς ὤφθης ἐπὶ γῆς».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
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Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 
καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ δʹ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 

ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω σήμερον». Τὰ 
τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ 
ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· 

«Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ 

τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ζʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία 

Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», ὁ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς εἰς 4 μετὰ στίχου· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῆς Σαμαρείτιδος20 ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· «Τῆς ἑορτῆς τῆς 
νομικῆς», τὸ κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω οὐρανός». 
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τῆς σοφίας χορηγός».

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

Καταβασίαι: τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου 

μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μεθ᾿ ἣν ἡ 
καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας», τῆς Σαμαρείτιδος· «Σαμάρειαν κατέλαβες» καὶ τῆς Μεσο
πεντηκοστῆς· «Μεσούσης παραγέγονας».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτῶν.

20. Ὅρα ὑποσημείωσιν 17.
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Δόξα: τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Διασπαρέντες οἱ ἀπό

στολοι».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς 

πόλιν τῆς Σαμαρείας».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Εὐφραίνου, ἀγάλλου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Εʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

3. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λουκιλλιανοῦ καὶ Παύλης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Πάππου 
ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πάππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

4. ΤΡΙΤΗ. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας 
καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Ἰωάννου ὁσιομάρτυρος ἡγουμένου 
τῆς μονῆς Μοναγρίας.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἰωάννου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλ
λάδος.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Παναγίας Ἀμασγοῦς, παρὰ τὸ χωρίον Μο
νάγρι Λεμεσοῦ.
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5. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Δωροθέου 
ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, 
ἐξαιρουμένων ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἀναγνωσμάτων. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, 
ἀντὶ τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἑορτῆς, ἀναγινώσκονται τὰ 
τῆς ἡμέρας.

6. ΠΕΜΠΤΗ. Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων, Ἀττάλου 
τοῦ θαυματουργοῦ.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδότου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν 
λειψάνων Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου Πάφου21.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἐπὶ τὴν πηγὴν 

ἐπέστη» (Παρασκευῇ Ε´ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· 
«Ἀθλητὴς γενναιότατος». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἀθλητικὸν συστησάμενος». 
Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος· «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ». Εὐθὺς καὶ 
ἄνευ εἰσόδου· «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίω
σον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Κύριε, 
ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Χαίροις, ὁ 
στρατιώτης Χριστοῦ», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων·

«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη
θυνθήσεται».

«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

21. Ὅπου ὁ ἅγιος Θεόδωρος τιμᾶται λαμπρότερον, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ 
διαφοροποιηθῇ κατὰ τὰ ἑξῆς·

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Γίνεται εἴσοδος.
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Ψάλλονται αἱ καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τοὺς 

αἴνους, ἀναστάσιμα 3 καὶ τὰ 3 ἑσπέρια προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ἀθλητὴς γενναιό
τατος». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἁγιωσύνης δωρεὰ» (δοξαστικὸν ἀποστίχων τῶν αἴνων). 
Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας». Δοξολογία μεγάλη, μεθ᾿ ἣν τὸ 
ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου· «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ».
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«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 
θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν». Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος· 
«Ὡς ὤφθης ἐν σαρκί». Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». 
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, τῆς Σαμαρείτιδος (τῆς 
Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι δὲν ψάλλονται. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, 
ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος 
τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ τῆς Σαμα
ρείτιδος· «Ἐκ φρέατος νάματα» (Παρασκευῇ Εʹ ἑβδ. πρωΐ). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, 
ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος 
τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, τὸ «Αἰνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν» καὶ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. Ἡ Τιμιωτέρα καί, 
μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου· 
«Τὰς παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν» καὶ τῆς Σαμαρείτιδος· «Σαμάρειαν κα
τέλαβες» (Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος). Αἶνοι, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα 
ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τῶν δύο τελευταίων 
προσομοίων·

«Ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε, ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραό
τητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου».
«Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ 
σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους 
σου».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἁγιωσύνης δωρεά». Καὶ νῦν, τῆς Σαμαρείτιδος· «Τά
δε λέγει Κύριος». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ 
ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτί

κια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ» καὶ τὸ τοῦ 
ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Σαμαρείτιδος· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι». 
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Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου. Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου· «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 
ὑμᾶς» (ζήτει τῇ Τετάρτῃ της Γʹ ἑβδ. Ματθαίου). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικόν, τοῦ ἁγίου· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». «Χριστὸς 
ἀνέστη», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

9. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου 
Ἀλεξανδρείας.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα· «Στρατολογίᾳ ἀλη
θεῖ».

Κοντάκιον· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 7 καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τυφλοῦ· 
«Ὁ Τυφλὸς γεννηθεὶς» εἰς 3.

Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ».
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: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Σὲ τὸν σαρκωθέντα» καὶ τὰ 

στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ· «Δικαιοσύνης ἥλιε».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Χαῖρε, πύλη Κυρίου».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον 
τῆς λιτῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ὅλον τὸν βίον ὁ Τυφλός». Καὶ νῦν· «Νεῦσον 
παρακλήσεσι». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ 
τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Χαῖρε, 
πύλη Κυρίου».

Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα 

ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ηʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία 

Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Τυφλοῦ22 ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ 
στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

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

Καταβασίαι: «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου 

μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μεθ᾿ ἣν ἡ 
καταβασία· «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τὰ δύο τοῦ Τυφλοῦ· «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμοὺς» 
καί· «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα: τοῦ Τυφλοῦ· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν».

22. Ὅρα ὑποσημείωσιν 17.
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Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Παράγων ὁ Ἰησοῦς».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ϛ ʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Ϛ ʹ ἐβδ. Ἰωάννου.

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων. 

11. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ, Βαρνάβα ἀποστόλου, 
ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Βαρθο
λομαίου ἀποστόλου (ἐκ τῶν ΙΒʹ), Βαρνάβα ὁσίου τοῦ ἐν Βάσσῃ, Λουκᾶ 
ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ.

Σήμερον τελεῖται συνοδικὸν συλλείτουργον.
Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν Βάσσῃ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ

πρια Μηναῖα.

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον».
Κοντάκιον· «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ Τυφλὸς γεννηθεὶς» (Πεντηκο
στάριον, βʹ τάξις, Δευτέρᾳ Ϛʹ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 5 πρῶτα προσόμοια 
τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα· «Εἴληφας, ἀπόστολε» (Κύπρια Μηναῖα).

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Θησαυρὸς ἐνθέων δωρεῶν».
Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ».
Εἴσοδος, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Κύριος εἰσακού

σεταί μου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου (εἴθισται νὰ 
ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς).
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Ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου 
ψυχή». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους» (Τρίτῃ Ϛʹ ἑβδ. 
πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων).

Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Διὰ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ, 
Χριστέ» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Ἀξίως ὄντως Βαρνά
βας», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων·
«Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν 
ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων».
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Λευϊτικῆς ἐκβλαστήσας φυλῆς».
Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ· «Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ 

ἀποστόλου· «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεο
τοκίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου· «Τὸ 
μέγα κλέος τῆς Κύπρου» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν Σταυρὸν 

τοῦ Κυρίου». Δόξα· «Κύριε, νεκρὸς προσηγορεύθης». Καὶ νῦν, τὸ θε
οτοκίον· «Χαῖρε, ἅγιον ὄρος» (Τρίτῃ Ϛ´ ἑβδ. πρωΐ). Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ 
ἀποστόλου· «Λογικὸς ἀνεδείχθης». Δόξα· «Τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν». 
Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ· «Τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι» (Τρίτῃ Ϛ´ ἑβδ. 
πρωΐ). Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ ἀποστόλου· «Μαθητῶν ἑβδομήκοντα». 
Δόξα· «Ὡς συνέκδημος Παύλου». Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ· «Πρὸ τοῦ 
Σταυροῦ σου» (Δευτέρᾳ Ϛ´ ἑβδ. πρωΐ).

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
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Προκείμενον· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου· «Οἱ οὐρανοὶ 
διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ».

Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου· «Ἀνέδειξεν ὁ Κύριος» (ζήτει τῇ Παρασκευῇ 
τῆς Εʹ ἑβδ. Λουκᾶ).

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· «Ταῖς 
τοῦ ἀποστόλου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ 
Θεὸς …, Ἀπόστολε τοῦ Σωτῆρος».

Κανόνες: τοῦ Τυφλοῦ (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου 
εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ οἱ δύο τοῦ 
ἀποστόλου, ἀμφότεροι εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τυφλοῦ, τὸ κάθισμα τοῦ 
ἀποστόλου· «Δογματίζων Τριάδος». Δόξα· «Τοῦ νόμου τὴν σκιάν». 
Καὶ νῦν, τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης» (Κυριακῇ Τυφλοῦ, 
μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν).

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

Καταβασίαι· «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τοῦ Τυφλοῦ· «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμούς», 

τὰ δύο τοῦ ἀποστόλου· «Ἐπὶ Σταυροῦ ἐξέτεινας» καί· «Ὡς μύστης 
καὶ ἀπόστολος» καὶ τὸ βʹ τοῦ Τυφλοῦ· «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

Αἶνοι: τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Κύριε, ἐσφραγισμένου 
τοῦ τάφου» (Τρίτῃ Ϛ´ ἑβδ. πρωῒ) καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ 
ἀποστόλου· «Καθαρὸν ἐνδιαίτημα».

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Βαρνάβα θεόπνευστε».
Καὶ νῦν: τοῦ Τυφλοῦ· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου· «Τὸ μέγα κλέος 

τῆς Κύπρου».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου» 

καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τοῦ Τυφλοῦ· «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».
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Ἀπόστολος: τοῦ ἀποστόλου· «Βαρνάβας καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν» (ζή
τει τῇ Τρίτῃ τῆς Εʹ ἑβδ. Πράξεων).

Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου· «Ὁ ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει» (ζήτει τῇ 
18ῃ Ὀκτωβρίου).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Σήμερον ἄγουσι τὰ ὀνομαστήριά των ὁ πανιερώτατος  μητροπολίτης 
Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καὶ ὁ ἐφησυχάζων θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβας.

12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, Ὀνουφρίου τοῦ 
Αἰγυπτίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ ὁσίων, Ζήνωνος ἐπισκόπου Κουρίου.

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ζήνωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τῆς ἀποδόσεως ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ 

βʹ τάξιν.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα· «Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύ

πρου».
Κοντάκιον· «Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».

Ἑσπερινὸς
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις, ὡς ἐν τῷ 

Ὄρθρῳ τοῦ Πάσχα.
Ἑσπέρια: τὰ 6 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς» 

(Πεντηκοστάριον, βʹ τάξις, Τρίτῃ Ϛʹ ἑβδ. ἑσπέρας).
Δόξα· «Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου·«Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Τὸ ἔλεός σου, 

Κύριε».
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Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ 
στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα» μετὰ τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς) 
καὶ εὐθύς ἡ

Ἀπόλυσις: διαλογικῶς ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Ἀναγινώσκεται ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα ὡς προδιετυπώθη.

Ὄρθρος

Ἅπασα ἡ ἀκολουθία τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, παραλει
πομένου τοῦ ὑπομνήματος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ ἀναγινωσκομένου 
μόνον τοῦ συναξαρίου τῆς ἡμέρας. Ἐπίσης παραλείπεται ὁ Κατηχητικὸς 
Λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τὸ ἀπολυτίκιον αὐτοῦ.

Θεία Λειτουργία

Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς ἡμέρας.

13. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἀκυλίνης μάρτυρος, Τριφυλλίου ἐπισκόπου Λή
δρας.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα.

Ἑσπερινὸς

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός».
Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸν προοιμιακόν.
Ἑσπέρια: τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανοὺς» 

εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Θεὸς ἐν τῷ 

ὀνόματί σου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.
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Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας» 

μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ 
ἀγαλλιάσεως».
«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ».
Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» (τρίς).
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 

ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 
ἡμῶν».
Σημείωσις: Ἀπὸ σήμερον εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἀκολουθιῶν λέγεται τὸ τρισάγι

ον· «Ἅγιος ὁ Θεὸς» καὶ τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὄχι ὅμως καὶ τὸ «Βασιλεῦ 
οὐράνιε», τὸ ὁποῖον ἐπανέρχεται ἀπὸ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸ «Εὐλογητός», εὐθὺς τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τὸ τρισάγιον, τὸ 

ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ» (τρίς).
Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγ

γος» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ 
ἀγαλλιάσεως».

Εὐαγγέλιον (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης): τῆς ἑορτῆς, τὸ Γʹ ἑωθινόν.
 «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· 

«Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν 
με, ὁ Θεὸς …, Σήμερον ἐν οὐρανοῖς».

Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐπιβὰς ἐν νεφέλαις τῶν οὐρανῶν» 
(ἅπαξ).
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ ἀμφοτέρων τῶν κανόνων ὡς ἑξῆς·

εἰς μὲν τὸν αʹ κανόνα, ὁ εἱρμὸς ἄνευ στίχου, τὰ ἑπόμενα 4 τροπάρια 
μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ τὸ θεοτοκίον μετὰ 
τοῦ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
εἰς δὲ τὸν βʹ, τὰ πρῶτα 2 τροπάρια μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου· «Ἄγγελοι 
τὴν ἄνοδον», τὸ τρίτον μετὰ τοῦ· «Δόξα …, Ἄγγελοι τὴν ἄνοδον» καὶ 
τὸ θεοτοκίον μετὰ τοῦ «Καὶ νῦν» ἄνευ τοῦ μεγαλυναρίου. 
Εἶτα ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».

Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε ἀνελήφθης» 
(τρίς).

Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ  

ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου  
ἁγίου αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  

ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν  

εἰς τοὺς οὐρανούς».

«Ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ βοῤῥᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν  

εἰς τοὺς οὐρανούς».

«Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται,  
ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν  
εἰς τοὺς οὐρανούς».

«Εὐφρανθήτω ὄρος Σιών, καὶ ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς 
Ἰουδαίας, ἕνεκα τῶν κριμάτων σου, Κύριε».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν  
εἰς τοὺς οὐρανούς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες  

οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην».
«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν».
«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

«Κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ  
τὸ πρόβλημά μου».

«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Εἰσοδικόν· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς 
οὐρανούς, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν».
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Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς· «Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Σὲ 

τὴν ὑπὲρ νοῦν».
Κοινωνικόν· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. 

Ἀλληλούϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Σημείωσις: Ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, λέγονται·
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ: αἱ καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος 

ἅγιος) καὶ ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ: τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Τὴν 

ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τῆς ἡμέ
ρας. Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». Ἀπόλυσις, τῆς ἑορτῆς.

14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἰουστίνου ὁσίου (Πόποβιτς).

15. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου ἐπι
σκόπου Ἱππῶνος.

16. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων 
τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος 
τῆς Κύπρου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ

Σήμερον πανηγυρίζει ὁ ἐπισκοπικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Τύχωνος ἐν τῇ 
κοινότητι Ἁγίου Τύχωνος, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τύχωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 3, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ 
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Κύριος ἀνελήφθη» καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ἐκ γαστρὸς 
ἐτέχθης».

Δόξα: τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβασί

λευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τῶν πατέρων· «Τὴν ἐτήσιον μνήμην».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Κύριε, τὸ μυστήριον».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν πατέρων· 

«Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν 
δόξῃ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς 
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. βʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον 
τῆς λιτῆς τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος 
εἶ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. βʹ ἤχου καὶ ἅπασα 

ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ιʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς Ἀναλήψεως μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν πατέρων μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», ἕκαστος εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας», τὸ 
κάθισμα τῶν πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, τῶν αὐτῶν· 
«Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ἀνελθὼν 
εἰς οὐρανούς».
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν πα

τέρων· «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν 
ὁρώντων σε ἀνελήφθης».

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: τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Ὑπερδε

δοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Ζʹ Πράξεων· «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παρα πλεῦ

σαι».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Ζʹ Ἰωάννου· «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλ

μούς».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Ζʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Μανουὴλ καὶ λοιπῶν 
μαρτύρων, Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλωνίδου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΤΡΙΤΗ. Λεοντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Αἰθερίου μάρτυρος, 
Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως τῆς Κύπρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως εὑρίσκεται 
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Χύ
τρων κ. Λεόντιος.

19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰούδα (Θαδδαίου) ἀποστόλου, Ζωσίμου μάρτυρος, Παϊ
σίου τοῦ μεγάλου.

20. ΠΕΜΠΤΗ. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου 
Καβάσιλα ὁσίου.

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, 
Ἰουλιανοῦ μάρτυρος, Τερεντίου ἐπισκόπου Ἰκονίου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, καὶ ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ 
πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ ἀντιφώνου, τοῦ Εὐαγγελίου 
καὶ τοῦ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος 
καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Μνείαν ἐπιτε
λοῦμεν πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, πα
τέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσά
των, Ζήνωνος καὶ Ζηνᾶ μαρτύρων.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».
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Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου)
Ἑσπέρια: τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» 

καὶ τὰ 3 τῶν κεκοιμημένων· «Τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν».
Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εὐθύς· «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα καὶ ἀντὶ προκειμένου, τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ γʹ 

εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἀμέσως τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὸ μαρτυρικόν· «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὰ 2 νεκρώ

σιμα· «Ἐτίμησας εἰκόνι σου» καί· «Ἵνα μοι τὸ ἀξίωμα», μετὰ τῶν 
στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.

Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις».
Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε».
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ πλ. βʹ (τῆς 

παννυχίδος)· «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» μετὰ στίχου εἰς τὸ αʹ τροπάρι
ον ἑκάστης ᾠδῆς· «Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον 
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου», εἰς τὸ βʹ· «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 
αὐλισθήσονται», εἰς τὸ γʹ· «Δόξα Πατρὶ» καὶ εἰς τὸ δʹ· «Καὶ νῦν».

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλεται τὸ κάθισμα· «Ἀληθῶς ματαιότης». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Παναγία Θεοτόκε».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων» καὶ ὁ οἶκος· «Αὐτὸς 
μόνος ὑπάρχεις».

Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς· «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον».
Εὐθὺς τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «… ἐν σοὶ γὰρ 

τὴν ἐλπίδα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα».
Εἶτα ἡ ἐκτενής· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» ὑπὸ τοῦ ἱερέως, μετ᾿ ἐκφωνήσεως· 

«Ὅτι ἐλεήμων».
Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ μνημονεύον

ται ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων, ὡς καὶ ἐν τῷ 
Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω.

Ἀπόλυσις: ἡ συνήθης.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Ἀναγινώσκεται τὸ τοῦ Σαββάτου Μεσονυκτικόν, εἰς ὅ, μετὰ τὸ «Τὴν πᾶ
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σαν ἐλπίδα μου», λέγεται, ἀντὶ τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων· «Ἐλέη
σον ἡμᾶς», τὸ ἀπολυτίκιον· «Ὁ βάθει σοφίας».

Ὄρθρος

Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τετρά
κις εἰς ἦχον πλ. δʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα 
μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ μαρτυρικά· «Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις» μετὰ τῶν στίχων 

αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον· «Ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν». Καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας».

Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων ὡς ἐν 
τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων).

Εἶτα τὸ κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ «… 
καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου 
ἀνατείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών: τοῦ Πεντηκοσταρίου εἰς 6 μετὰ τῶν εἱρμῶν. Λέγεται δὲ ὁ εἱρμὸς 

δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ μὲν δύο πρῶτα τροπάρια μετὰ τῶν στίχων· 
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε» καί· «Καὶ τὸ μνη
μόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», τὰ δὲ ἄλλα δύο μετὰ τοῦ 
«Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα· «Ὁ τὰ πάντα ποιήσας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ τὸ συν
αξάριον τῆς ἡμέρας.

Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς· «Ἀπορεῖ πᾶσα 
γλῶσσα».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ νεκρώσιμον· «Μνήμην τελοῦντες» καὶ τὸ  θεοτοκίον· 
«Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων».

Αἶνοι: τὰ 4 νεκρώσιμα προσόμοια· «Φοβερὸν τὸ τέλος».
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Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Ὡς ἄνθος μαραίνεται».
Καὶ νῦν: τὸ ἕτερον· «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα αἴνων: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια· «Ἔχων ἀκατάληπτον».
Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ».
Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Ὤφθης ἐνδιαίτημα».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τὸ νεκρώσιμον· «Μετὰ τῶν ἁγίων».
Ἀπόστολος: ὁ νεκρώσιμος· «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοι

μημένων».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς» (τὸ ΙΑʹ ἑω

θινόν).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν: τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», ψάλλεται τὸ ἑξῆς:

Ἦχος πλ. βʹ.

«Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων.
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.

23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστο
κλέους πρεσβυτέρου, Δημητρίου διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου 
τῶν Κυπρίων μαρτύρων.

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.
Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων τριῶν Κυπρίων μαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ 

Κύπρια Μηναῖα.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ὁ βάθει σοφίας».
Κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς τοῦ αʹ ἤχου· «Πεντηκοστὴν ἑορ

τάζομεν» εἰς 4 καὶ τὰ 5 τοῦ βʹ ἤχου· «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβασί

λευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ 

τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν».
Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς).
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ 

πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».
Σημείωσις: Ἀπὸ τοῦ Ἀποδείπνου τῆς σήμερον ἐπανέρχεται εἰς τὸ Ἀπόδειπνον, τὸ 

Μεσονυκτικὸν καὶ τὴν Θʹ ὥραν, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», «Βα

σιλεῦ οὐράνιε», τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τό τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· 
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» (τρίς).
Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον. (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» 

(τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν 
τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου».
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Εὐαγγέλιον: τὸ Θʹ ἑωθινὸν ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης· «Οὔσης ὀψίας», μέχρι 
τοῦ «… ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται».

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγομεν.
Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 

Δόξα· «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». 
«Ἐλέη σόν με, ὁ Θεὸς …, Βασιλεῦ οὐράνιε».

Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς 
τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταὶ» (ἅπαξ).
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 

ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι: (διπλαῖ)· «Πόντῳ ἐκάλυψεν» καί· «Θείῳ καλυφθείς».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς καὶ αἱ καταβασίαι· 

«Μὴ τῆς φθορᾶς» καί· «Χαίροις ἄνασσα».
Ἐξαποστειλάρια: τὰ δύο τῆς ἑορτῆς· «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (δὶς) καί· 

«Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ).
Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Παράδοξα σήμερον» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Βασιλεῦ οὐράνιε».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ευλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 

ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν,  
καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν».

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

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι  

σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

«Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

«Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

«Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν  
τὴν βουλήν σου πληρώσαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς  

καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα».
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

«Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν δέησιν  
τῶν χειλέων αὐτοῦ, οὐκ ἐστέρησας αὐτῷ».

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

«Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος,  
ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου».

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Εἰσοδικόν· «Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν 
τὰς δυναστείας σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς 
σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς».
Ἀντὶ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεν

τηκοστῆς».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ».
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Μὴ 
τῆς φθορᾶς».

Κοινωνικόν· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. 
Ἀλληλούϊα».

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἄρχεται ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς 
τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ τοῦ Γενεσίου τοῦ τιμίου Προ
δρόμου, ὡς διατάσσεται κατωτέρω.

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

24. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ 
ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νε
ομάρτυρος.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Δευτέρας  
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ τοῦ Γενεσίου τοῦ τιμίου Προδρόμου

«Εὐλογητός, ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ ὁ προοιμιακός.
Ἡ μεγάλη συναπτὴ ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Παράδοξα σήμερον» καὶ τὰ 5 

πρῶτα ἰδιόμελα τοῦ Προδρόμου· «Λύει τοῦ Ζαχαρίου τὴν σιωπήν».
Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Σήμερον τοῦ φωτὸς ὁ λύχνος».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Βασιλεῦ οὐράνιε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ μέγα προκείμενον· «Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ 

τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Προ
δρόμου.

Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται αἱ εὐχαὶ τῆς γονυκλισίας. Μετὰ τὰς δύο 
εὐχὰς τῆς αʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκτενής. Μετὰ τὰς δύο 
εὐχὰς τῆς βʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ «Καταξίωσον». Μετὰ 
δὲ τὰς τρεῖς εὐχὰς τῆς γʹ στάσεως, ἡ μικρὰ συναπτή, τὰ πληρωτικὰ καὶ 
ἡ κεφαλοκλισία.

Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν».
Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Ἡσαΐου νῦν τοῦ προφήτου».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε, λαοί».



242 ΙΟΥΝΙΟΣ  24

Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα, τοῦ Προδρό
μου· «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, 
Χριστέ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων κενώσας ἑαυτὸν …».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ἡ λιτὴ τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Τὸν 
ἐν προφήταις ὅρον». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέ
πεμψας» («Δόξα» λιτῆς τῆς ἑορτῆς). Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ Προδρόμου· «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει 
πυρίνων γλωσσῶν».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τοῦ Προδρόμου· «Νῦν ἐβλάστησεν 

ἡμῖν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὴν μεθέορτον, πιστοί». Μετὰ τὴν βʹ, 
τοῦ Προδρόμου· «Τῆς Χριστοῦ παρουσίας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή». Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ Προδρόμου· 
«Ἀγαλλιάσθω ὁ Πατήρ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μετὰ τὴν ἔγερσιν, 
Χριστὲ» (Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς).

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον: του Προδρόμου· «Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου 

κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς 
αὐτοῦ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε 
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ».

Εὐαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου· «Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν» (ζήτει 
εἰς τὴν Λειτουργίαν τῆς 24ης Ἰουνίου).

Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου». Καὶ νῦν· «Ταῖς 
τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς …, Ὁ ἐκ κοιλίας μητρὸς 
ἁγιασθεὶς» (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ).

Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου 
εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ 
ὁ δεύτερος τοῦ Προδρόμου εἰς 4, μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέ
σβευε ὑπὲρ ἡμῶν».
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Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου, εἶτα κάθισμα 
τοῦ αὐτοῦ· «Ὥσπερ ἥλιος φαιδρός». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὸ 
πανάγιον Πνεῦμα».

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

Καταβασίαι: αἱ ἰαμβικαί· «Θείῳ καλυφθείς».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ Προδρό

μου ὡς διετάχθη ἀνωτέρω καὶ ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τῆς ἑορτῆς· «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (ἅπαξ), 

τοῦ Προδρόμου· «Τὸ τοῦ Προδρόμου σήμερον» καὶ τὸ βʹ τῆς ἑορτῆς· 
«Φῶς ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ).

Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τοῖς Προφήταις» καὶ τὰ 3 πρῶτα 
προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος».

Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Ἀστὴρ ἀστέρων Πρόδρομος».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» καί· «Προφῆτα καὶ Πρόδρομε».
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς». Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου· «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας· «Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε» (Δευτέρᾳ τῆς Αʹ 

ἑβδ. Ματθαίου).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· 

«Χαίροις, ἄνασσα».
Κοινωνικόν· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀφ᾿ ἡμῶν, δεόμε

θα, φιλάνθρωπε. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».
«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

25. ΤΡΙΤΗ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, Ὀρεντίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρ
τύρων.

26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου 
Γοτθίας.
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27. ΠΕΜΠΤΗ. Σαμψὼν τοῦ Ξενοδόχου ὁσίου, Ἀνέκτου μάρτυρος.

28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν 
ἀναργύρων, Παππίου μάρτυρος.

29. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Πέτρου καὶ 
Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς τοῦ αʹ ἤχου· «Πεντηκοστὴν ἑορτά
ζομεν», τὰ πρῶτα 4 τοῦ βʹ ἤχου· «Εἴδομεν τὸ φῶς» καὶ τὰ 3 προσό
μοια τῶν ἀποστόλων· «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν».

Δόξα: τῶν ἀποστόλων· «Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε, λαοί».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Θεὸς ἀντι

λήπτωρ μου εἶ» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἀποστόλων (εἴθισται νὰ 
ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς).

Ἡ λιτὴ τῶν ἀποστόλων. Δόξα, τῶν ἀποστόλων· «Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ». 
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε τὸ Πνεῦμά σου κατέπεμψας» («Δόξα» 
λιτῆς τῆς ἑορτῆς).

Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ 
τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα: τῶν ἀποστόλων· «Ἑορτὴ χαρμόσυνος».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν».
Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα, τῶν ἀποστόλων· 

«Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς 
εἶ, Χριστέ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».
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Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς 
εἶ, Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἐσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τοῦ Πέτρου· «Τὸν βυθὸν τῆς 

ἁλιείας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὴν μεθέορτον, πιστοί». Μετὰ τὴν βʹ, 
τοῦ Παύλου· «Οὐρανόθεν τὴν κλῆσιν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἡ τοῦ 
Πνεύματος πηγή». Μετὰ τὸν πολυέλεον, ἀμφοτέρων· «Κορυφαίους 
ὀφθέντας». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μετὰ τὴν ἔγερσιν, Χριστέ».

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου ὡς ἐν τῷ 

Μηναίῳ.
Εὐαγγέλιον: τῶν ἀποστόλων τὸ ΙΑʹ ἑωθινὸν (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης).
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς 

Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς …, Πέτρε κορυφαῖε» (ζήτει εἰς τὴν 
λιτήν).

Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς 
τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», ὁ τοῦ 
Πέτρου ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ Παύλου εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι μετὰ 
στίχου· «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ 
Παύλου· «Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε σε δέσμιον».

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

Καταβασίαι: (διπλαῖ)· «Πόντῳ ἐκάλυψε» καί· «Θείῳ καλυφθείς».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τῆς ἑορτῆς, ἡ τοῦ Πέτρου 

καὶ ἡ τοῦ Παύλου ὡς διετάχθη ἀνωτέρω καὶ αἱ καταβασίαι· «Μὴ τῆς 
φθορᾶς» καί· «Χαίροις ἄνασσα».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ αʹ τῆς ἑορτῆς· «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» (ἅπαξ), τῶν 
ἀποστόλων· «Τῶν ἀποστόλων ἅπαντες» καὶ τὸ βʹ τῆς ἑορτῆς· «Φῶς 
ὁ Πατὴρ» (ἅπαξ).

Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Παράδοξα σήμερον» καὶ τὰ 3 πρῶτα 
προσόμοια τῶν ἀποστόλων· «Ὁ οὐρανόθεν τὴν χάριν».
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Δόξα: τῶν ἀποστόλων· «Ἡ πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Βασιλεῦ οὐράνιε».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρο

νοι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς». Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: τῶν ἀποστόλων· «Ἐν ᾧ δ᾿ ἄν τις τολμᾷ».
Εὐαγγέλιον: τῶν ἀποστόλων· «Ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· 

«Χαίροις, ἄνασσα».
Κοινωνικόν· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».
«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ἡ σύναξις τῶν ιβʹ ἀποστόλων, 
Μαρίας μητρὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τῶν κορυφαίων καταλιμπάνεται καὶ ψάλλεται ἡ ἀνα

στάσιμος, ἡ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ ἡ τῶν Δώδεκα ἀποστόλων.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Δόξα· «Οἱ τῶν ἀποστόλων πρω
τόθρονοι».

Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. δʹ 4, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῶν Ἁγίων 
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Πάν των· «Οἱ πνευματοῤῥήτορες» καὶ τὰ 3 τῶν Δώδεκα· «Ὡς αὐτόπται 
καὶ μάρτυρες».

Δόξα: τῶν Ἁγίων Πάντων· «Μαρτύρων θεῖος χορός».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. δʹ· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα σί

λευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν Ἁγίων Πάντων
Ἡ λιτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων.
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τῶν Δώδεκα· «Ἣν διήλθετε κτίσιν»23 (ζήτει εἰς τοὺς αἴνους).
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», τῶν Ἁγίων Πάντων· 

«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Δόξα, τῶν Δώδεκα· «Ἀπόστολοι ἅγιοι». 
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

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

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. δʹ ἤχου καὶ ἅπασα 

ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Αʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῶν Ἁγίων Πάντων εἰς 6 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι 

τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ ὁ τῶν Δώδεκα εἰς 4 μετὰ 
στίχου· «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν 
Ἁγίων Πάντων· «Προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν». Δόξα, τῶν 
Δώ δεκα· «Κατοικισθέντες ἐν φωτί». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Οὐ σιω
πήσωμέν ποτε».

23. Τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ Μηναίου· «Ἑορτὴ χαρμόσυνος», ἀναφέ
ρεται εἰς τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον, ὧν ἡ ἀκολουθία καταλιμπάνεται. 
Διὰ τοῦτο καὶ ἀντικατεστήσαμεν αὐτὸ διὰ τοῦ δοξαστικοῦ τῶν αἴνων, τὸ ὁποῖον 
ἀναφέρεται εἰς τοὺς Δώδεκα.
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Ἁγίων Πάντων, τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», 

τῶν Ἁγίων Πάντων· «Τὸν Βαπτιστὴν καὶ Πρόδρομον», τῶν Δώδεκα· 
«Τῶν μαθητῶν τὴν πάντιμον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυ
χώμεθα».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 3, τὰ 3 προσόμοια τῶν Ἁγίων Πάντων· «Τοὺς ἁγίους 
ὁ Κύριος», καὶ τῶν Δώδεκα τὰ δύο (τελευταῖα) προσόμοια· «Ὁ φῶς 
ὑπάρχων» καί· «Πέτρε καὶ Παῦλε»24, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων:
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα 
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα: τὸ Αʹ ἑωθινόν· «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», «Ἀπό

στολοι ἅγιοι», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τῶν Ἁγίων Πάντων· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».
Ἀπόστολος: τῶν Ἁγίων Πάντων· «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως».
Εὐαγγέλιον: τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων· «Ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν: τῶν Ἁγίων Πάντων· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς 

εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

24. Τὰ δύο πρῶτα προσόμοια τοῦ Μηναίου· «Ἡ κορυφαία κρηπὶς» καί· «Ὁ ἐκ 
κοιλίας μητρός», ἀναφέρονται εἰς τοὺς κορυφαίους Πέτρον καὶ Παῦλον, ὧν ἡ ἀκο
λουθία καταλιμπάνεται.
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Βʹ ἑβδ. Ματθαίου.
Σημειώσεις: 1. Ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ Παρακλητική.
2. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 26ης Ἰουλίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς 

αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ 
κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».


