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ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ 
μαρτύρων τῶν Μακκαβαίων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδα-
σκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου, Παύλης ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας.

Ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Παύλης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος. Ἀπολυτίκια, τῶν ἁγίων. Δόξα, 

καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ. Κανόνες, ὁ τοῦ Σταυροῦ μετὰ τῶν 
εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον 
ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 8 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δο-
ξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ ἀντίφωνον λέγεται· «ὁ σαρκὶ σταυρωθείς». Εἰσοδικόν· 
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς». Ἀπολυτίκια, τοῦ 
Σταυροῦ, τῶν ἁγίων καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ 
Σταυρῷ». Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν». 
Ἀπόστολος τῶν ἁγίων καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σταυροῦ (ζήτει τῇ Κυριακῇ τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· 
«Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. Ἀλληλούϊα». 
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
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2. ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ πρωτο-
μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Φωτεινῆς ὁσίας τῆς Καρπασίτιδος 
(ἁγίας Φωτοῦς).

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Φωτεινῆς εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου». Δόξα· «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν 
ἁγίων».

Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τῇ τοῦ Πνεύ
ματος χάριτι» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Πρῶτος ἐν μάρτυσιν ἐδείχθης».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Χαίροις ἐν Κυρίῳ».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Βασίλειον διάδημα». 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 μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
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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 κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ». Δόξα, 

καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἡ θερμὴ προστασία».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραήλ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τοῦ ἁγίου· «Ὁ πρῶτος τῶν μαρτύρων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὅνπερ αἱ 
ἄνω τάξεις».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ἄγγελος ἐπίγειος» 
εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«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, τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Βασίλειον διάδημα», τοῦ ἀπ. Βαρ-

νάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόστολος, τῆς Θʹ Κυριακῆς· «Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί» (Ά  Κορ. γ´ 9-17).
Εὐαγγέλιον, τῆς Θʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

μαθητάς» (Ματθ. ιδ´ 22-34).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ιʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ι ʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ὼ ν  πρὸς τὴν Θεοτόκον. Μετὰ τὸ τρισάγιον, ψάλλονται ἀντὶ τοῦ 
ἀπολυτικίου τῶν ἁγίων, ὡς μὴ ἐχόντων δοξαστικόν, τὰ τρία κατανυκτικὰ 
τροπάρια· «Ἐλέησον ἡμᾶς». Δόξα·· «Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς». Καὶ νῦν· 
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην».

Τυπικὴ διάταξις τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων

Ὁ Μικρὸς καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον, 
ψάλλονται ἐναλλὰξ καθ᾿ ἑκάστην ἑσπέραν ἀπὸ 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου, 
ἐκτὸς Σαββάτου καὶ τῆς παραµονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταµορφώσεως. 
Ἀρχόµεθα ἀπὸ τοῦ Μικροῦ, ἐκτὸς ἐὰν ἡ 1η Αὐγούστου συµπέσῃ ἐν 
Κυριακῇ, ὁπότε ἀρχόµεθα ἀπὸ τοῦ Μεγάλου. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς καὶ τῇ 
6ῃ Αὐγούστου ψάλλεται πάντοτε ὁ Μέγας, ἀναλόγως δὲ ῥυθμίζεται ἡ 
σειρὰ τῶν Παρακλήσεων κατὰ τὰς ἐνδιαμέσους ἡμέρας.

Ὁ προεστὼς ἀναγινώσκει τὸν ρµβ´ ψαλµόν· «Κύριε, εἰσάκουσον 
τῆς προσευχῆς µου». Εἶτα ψάλλεται τὸ «Θεὸς Κύριος» τετράκις 
µετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ καὶ τὰ τροπάρια· «Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν 
προσδράµωµεν». Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Καὶ νῦν· 
«Οὐ σιωπήσοµέν ποτε, Θεοτόκε». Ὁ ν´ ψαλµὸς χῦµα καὶ ψάλλεται ὁ 
κανὼν τῆς Παρακλήσεως ἄνευ εἱρµῶν εἰς 4 τροπάρια ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, 
µετὰ στίχου εἰς τὰ δύο πρῶτα· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς» καὶ 
εἰς τὰ δύο τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Τῆς α´, γ´, ε´, ζ´ καὶ 
θ´ ᾠδῆς ἄρχεται ὁ α´ χορός, τῆς δὲ δ´, Ϛ´ καὶ η´ ἄρχεται ὁ β´.

Μετὰ τὴν γ´ ᾠδήν· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων» καί· «Ἐπίβλεψον ἐν 
εὐµενείᾳ». Ὁ ἱερεύς· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ 
ἐλέους, ζωῆς», «Ὅτι ἐλεήµων». Ὁ α´ χορὸς τό κάθισµα· «Πρεσβεία 
θερµὴ» καὶ ὁ β´ χορὸς ἄρχεται τῆς δ´ ᾠδῆς.

Μετὰ τὴν Ϛ´ ᾠδήν· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων» καί· «Ἄχραντε, ἡ 
διὰ λόγου», καὶ ὁ ἱερεὺς πάλιν τὴν δέησιν ὡς ἀνωτέρω. Ὁ β´ χορὸς 
τὸ κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν» καὶ οἱ χοροὶ ψάλλου
σι τὸ προκείµενον· «Μνησθήσοµαι τοῦ ὀνόµατός σου» τρὶς µετὰ τοῦ 
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στίχου· «Ἄκουσον, θύγατερ». Εἶτα ἀναγινώσκεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως τὸ 
Εὐαγγέλιον τῆς Παρακλήσεως (ἐν τῇ Μικρᾷ τὸ «Ἀναστᾶσα Μαριὰµ» 
καὶ ἐν τῇ Μεγάλῃ τὸ «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώµην τινά»).

Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ὁ β´ χορὸς τὸ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καὶ 
ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ, ψάλλονται τὰ Δόξα· «Πάτερ, Λόγε, Πνεῦµα». 
Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν µε, ὁ Θεὸς» καὶ τά· «Μὴ 
καταπιστεύσῃς µε», «Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοὶ» καί· «Μεταβολὴ 
τῶν θλιβοµένων». Ὁ ἱερεύς· «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου», οἱ χοροί· 
«Κύριε, ἐλέησον» ἐκ ιβ´ (τετράκις ἀνὰ τρίς), ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν· 
«Ἐλέει καὶ οἰκτιρµοῖς» καί, ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ, ψάλλονται αἱ ζ´, 
η´ καὶ θ´ ᾠδαί.

Ἀπὸ τοῦ µεγαλυναρίου· «Ἄξιόν ἐστιν», ὁ ἱερεὺς θυµιᾷ τὸν ναὸν 
κατὰ τὴν τάξιν. Πρὸ τοῦ «Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων», ψάλλεται καὶ τὸ 
µεγαλυνάριον τοῦ ναοῦ.

Τὸ τρισάγιον καὶ τὰ κατανυκτικὰ τροπάρια· «Ἐλέησον ἡµᾶς» ἢ τὸ 
τῆς ἡµέρας ἀπολυτίκιον, ἀναλόγως τῇ τυπικῇ διατάξει.

Εἶτα ὁ ἱερεὺς µνηµονεύει καὶ πάλιν ὡς ἀνωτέρω ἐπιλέγων καὶ τὴν δέη
σιν· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι» καὶ τὴν εὐχήν· «Ἐπάκουσον 
ἡµῶν, ὁ Θεός». Εἶτα· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός». Ὁ ἀναγνώστης· 
«Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός». Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν.

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τῶν πιστῶν ἀσπαζοµένων τὴν εἰκόνα τῆς Θεο
τόκου, ψάλλονται τὰ ἐξαποστειλάρια· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων».

3. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου ὁσίων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, ψάλλονται ἀντὶ τοῦ ἀπολυτικίου τῶν ἁγίων, 
ὡς μὴ ἐχόντων δοξαστικόν, τὰ τρία κατανυκτικὰ τροπάρια· «Ἐλέησον 
ἡμᾶς». Δόξα· «Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς». Καὶ νῦν· «Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν 
πύλην».

4. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ παίδων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῶν προεορτίων τῆς Μεταμορ-

φώσεως (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 
στίχοι·
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«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον· «Χριστοῦ τὴν 
μεταμόρφωσιν» ἅπαξ.

5. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, Εὐσιγνίου 
μάρτυρος.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
δίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου, ἕκαστος εἰς 4. Εἰς 
τὴν αʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδήν, λέγεται καὶ τὸ τριῴδιον εἰς 6 μετὰ τοῦ ἀνωτέρω 
στίχου. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ 
καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ 
«Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα 
μετὰ τῶν στίχων·

«Ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται πρὸ προσώπου σου».
«Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται καὶ ἐν τῷ 

ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν».
Εἶτα τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προε-
όρτιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον». Ἀπόστολος, ὁ προεόρτιος. Εὐαγγέλιον καὶ 
κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας.

6. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗ-
ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Κατάλυσις ἰχθύος.
Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς Σωτῆρος Λάρνακος.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Χριστοῦ τὴν μεταμόρφωσιν».
Κοντάκιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον».



Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε» εἰς 6, δευ-
τεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Δόξα, καὶ νῦν· «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σήν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Δόξα, καὶ νῦν· «Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ».
Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ ἐνώπιον 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 
ἡμῶν».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης», ἡ 
δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται» 

τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».

Εὐαγγέλιον· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς 

Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ὁ φωτί σου ἅπασαν» (ζήτει εἰς 
τὴν λιτήν).

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 
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εἱρμῶν εἰς 4 (ἐκτὸς τῆς δʹ καὶ θʹ ᾠδῆς, εἰς ἃς ψάλλονται καὶ οἱ εἱρμοὶ τοῦ βʹ 
κανόνος), μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κα-

νόνων, ὡς ἀνωτέρω προδιεγράφη. Εἶτα αἱ δύο καταβασίαι· «Μυστικὸς 
εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάριον· «Φῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  

ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ,  
περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω,  
ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἔρχεται,  
ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».
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Στίχ.  «Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιών,  
ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Στίχ.  «Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν 

ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου».
«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Στίχ.  «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε,  
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων».

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Στίχ.  «Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην  
καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Εἰσοδικόν· «Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς, ψάλ
λοντάς σοι· Ἀλληλούϊα»20.

Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόστολος· «Σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν» (Β´ Πετρ. α´ 10-

19).
Εὐαγγέλιον· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς» (Ματθ. ιζ´ 1-9).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Ὁ τόκος σου 

ἄφθορος ἐδείχθη»21.

20. Τοῦτο εἶναι τὸ παλαιὸν εἰσοδικόν, τὸ ὁποῖον ὁρίζουν τὰ πλεῖστα Τυπικὰ καὶ 
τὸ Μηναῖον. Τὸ εἰς ἱερατικὰς φυλλάδας εὑρισκόμενον εἰσοδικόν· «Ὅτι παρὰ σοὶ 
πηγὴ ζωῆς» εἶναι μεταγενέστερον.

21. Τοῦτο διατάσσεται ὑπὸ τῆς πλειονότητος τῶν Τυπικῶν. Τὸ συνήθως ψαλλόμε-
νον· «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη» δὲν εἶναι εἱρμὸς θεοτοκίος, ἀλλὰ τὸ γʹ τροπάρι-
ον τῆς ζʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς, καὶ συνιστᾷ νεωτέραν πρᾶξιν.
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Κοινωνικόν· «Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου πορευσόμεθα, 
καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιασόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλεται τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· 

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει». Δόξα, καὶ νῦν τὸ κοντάκιον αὐτῆς· «Ἐπὶ 
τοῦ ὄρους μετεμορφώθης» καὶ ἀναγινώσκεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἡ

Εὐχὴ εἰς μετάληψιν σταφυλῆς

Ε
ὐλόγησον, Κύριε, τὸν καρπὸν τοῦτον τῆς ἀµπέλου τὸν νέον, ὃν 
διὰ τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας, καὶ τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, 
καὶ τῆς τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τὴν ὡριµοτάτην στά

σιν ἐλθεῖν ηὐδόκησας, ἵνα ᾖ ἐν ἡµῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήµατος τῆς 
ἀµπέλου µεταλαµβάνουσιν εἰς εὐφροσύνην, καὶ τοῖς προσενέγκασι δῶρον 
εἰς ἐξιλασµὸν ἁµαρτιῶν, διὰ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἁγίου σώµατος καὶ αἵµατος 
τοῦ Χριστοῦ σου· µεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ 
ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν.

«Εἴη τὸ ὄνοµα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ».
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, εἰς ὃν γί-

νεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμενον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ 
οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», 
ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, 
τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» ἅπαξ.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβα-
σίαι· «Σταυρὸν χαράξας» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν 
κοινωνίαν· «Εἰδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δομετίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Μικάλλου ὁσίου 
τοῦ ἐν Ἀκανθοῦ τῆς Κύπρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δομετίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μικάλλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον μεθέορτον.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» ἅπαξ.

8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου, Εὐτυχίου ὁσίου, κτήτο-
ρος τῆς ἐν Κύπρῳ μονῆς τῶν Ἱερέων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9. ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθίου ἀποστόλου.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Πρὸ 

τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε» (6ῃ Αὐγούστου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ 
ἀποστόλου· «Ματθία μακάριε, Ἐδέμ».

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σὴν» (6ῃ Αὐγούστου).
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ» (6ῃ Αὐ-

γούστου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, καὶ 

νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ ἐνώπιον 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

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

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Με
τεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 
«Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ» καί· «Τῇ ἀπροσίτῳ, Ἰησοῦ».

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

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 
ἀποστόλου εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», 
τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου· «Ἀστραπαῖς σου τῶν λόγων». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἑορτὴ ὑπέρλαμπρος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα» καὶ τὸ με-

θέορτον τῆς ἡμέρας· «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε».
Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Πρὸ τοῦ τιμίου 

Σταυροῦ σου» (6ῃ Αὐγούστου) εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Δόξα, τὸ Ιʹ ἑωθινόν· «Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
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Ἀπόστολος, τῆς Ιʹ Κυριακῆς· «Ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους» (Α´ 
Κορ. δ´ 9-16).

Εὐαγγέλιον, τῆς Ιʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ» (Ματθ. ιζ´ 14-23).

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

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

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α -
ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» 
ἅπαξ.

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λαυρεντίου μάρτυρος τοῦ ἀρχιδιακόνου.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» ἅπαξ.

11. ΤΡΙΤΗ. Εὔπλου μάρτυρος τοῦ διακόνου, τὸ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν 
θαῦμα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον 
Ἀκολουθιῶν).

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α -
ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» 
ἅπαξ.

12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου μαρτύρων.
Σημείωσις. Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ 

διὰ τὸ ἐν τῇ 13ῃ Αὐγούστου ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως.



Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Φωτίου καὶ Ἀνικήτου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ 
ἡμέρᾳ αὐτῆς, ἐξαιρουμένων τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» (τρίς, διὰ τὴν ἀπόδοσιν).

13. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, Μαξίμου 
ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ 
αὐτῆς, ἐξαιρουμένων τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῶν προεορτίων τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, 
λέγονται οἱ στίχοι·

«Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον 
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον· «Λαοὶ προ
σκιρτήσατε» ἅπαξ.

14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μιχαίου 
προφήτου, Μαρκέλλου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀπαμείας τοῦ Κυπρίου.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
δίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ 
τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ προφήτου εἰς 
4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ 
θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ 
«Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα 
μετὰ τῶν στίχων·
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«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Εἶτα τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προε-
όρτιον· «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας.

15. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ἁγίου Νεοφύτου, Χρυσοῤῥοϊατίσσης, 
Τροοδιτίσσης, Τρικουκιωτίσσης καὶ Χρυσοκουρδαλιωτίσσης.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Λαοὶ προσκιρτήσατε».
Κοντάκιον· «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 6, 

δευτεροῦντες αὐτά.
Δόξα, καὶ νῦν· «Θεαρχίῳ νεύματι», ὀκτάηχον δίχορον.
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί», μετὰ τῶν στίχων·

«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».

«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὅτε ἐξεδήμησας, Θεοτόκε Παρθένε».
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».
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Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει», ἡ 
δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ὅτε ἡ μετάστασις».
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος 

καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Μακαρίζομέν σε».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, μετὰ τῶν μεγαλυναρίων πρὸ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν τροπαρίων 
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ δύο δὲ τελευταῖα τροπάρια προτάσσεται τοῦ 
μεγαλυναρίου τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα ἡ καταβασία· «Αἱ 
γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ γῆ, δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ  

ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν, ἐν πόλει Κυρίου  
τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ  
καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα  

τὰ σκηνώματα Ἰακώβ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ·  
ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενής».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου,  

ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου».
«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».
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Στίχ.  «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;».
«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».

Στίχ.  «Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς  
καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, διέῤῥηξας τοὺς δεσμούς μου».

«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος· «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β´ 5-11).
Εὐαγγέλιον· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 

27-28).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Αἱ γενεαὶ 

πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ κατα-
βασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἐξ Ἐδέσσης ἀνακομιδὴ τῆς ἀχειροποιήτου 
εἰκόνος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ ἁγίου Μανδηλίου, Διο-
μήδους μάρτυρος, Δημητριανοῦ τοῦ νέου μάρτυρος.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ποίοις οἱ εὐτελεῖς 
χείλεσι» (15ῃ Αὐγούστου, ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ) καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Μαν-
δηλίου· «Ποίοις οἱ γηγενεῖς ὄμμασιν» (ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Διομήδους 
καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε, φιλεόρτων τὸ σύστημα» (15ῃ Αὐγούστου, 
δοξαστικὸν λιτῆς).

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε ἐξεδήμησας» (15ῃ Αὐγούστου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου Μαν-

δηλίου· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ 
γεννήσει τὴν παρθενίαν».

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 μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 

«Καθορῶσαι ἀληθῶς» καί· «Ἐν χερσὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 

ἁγίου Μανδηλίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τὴν ἐν πρεσβείαις», τὸ κάθισμα 
τοῦ ἁγίου Μανδηλίου· «Ἐδέσσης βασιλεύς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέ-
ορτον· «Ἡ Θεὸν συλλαβοῦσα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
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Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν» καὶ τὸ 

μεθέορτον· «Τῶν ἀποστόλων ὁ δῆμος».
Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἐνδόξῳ κοιμή

σει σου» (15ῃ Αὐγούστου) εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Δόξα, τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν· «Φανερῶν σεαυτόν».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς, μετὰ τοῦ· «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν», «Τὴν 

ἄχραντον εἰκόνα σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΑʹ Κυριακῆς· «Ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς» (Α´ 

Κορ. θ´ 2-12).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΑʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´ 23-35).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

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

17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μύρωνος μάρτυρος.

18. ΤΡΙΤΗ. Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων.

19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
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20. ΠΕΜΠΤΗ. Σαμουὴλ προφήτου, ῾Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου μαρτύρων, 
Λουκίου μάρτυρος τοῦ βουλευτοῦ.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων ῾Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου καὶ ἁγίου Λουκίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος.

22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λούππου, διὰ τὸ 
κατὰ τὴν κγʹ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, Λούππου μάρτυρος.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Αʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἐν τῇ γεννήσει». Δόξα· «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ὤ τοῦ παρα
δόξου θαύματος» εἰς 6.

Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Θεαρχίῳ νεύματι», ὀκτάηχον δίχορον.
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε ἐξεδήμησας».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τῆς 

ἑορτῆς· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό.
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 μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· 

«Ἀναβόησον, Δαυῒδ» καί· «Ὁ πάντιμος χορός».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ἀμφότεροι μετὰ τῶν 

εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτό
κε, σῶσον ἡμᾶς».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ μετὰ τὸν 
πολυέλεον κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει σου».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα καὶ εἶτα ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν μεγαλυναρίων πρὸ τῶν εἱρμῶν καὶ 
τῶν τροπαρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ δύο δὲ τελευταῖα τροπάρια 
προτάσσεται τοῦ μεγαλυναρίου τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα ἡ 
καταβασία· «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι»22.

Ἐξαποστειλάρια, τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν» καὶ 
τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» δίς.

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἐνδόξῳ κοιμή
σει σου» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

22. Ἡ ἀκριβὴς τάξις ὁρίζει ὅπως ἡ Τιμιωτέρα ψαλῇ εἰς ἦχον γʹ, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται 
ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος καὶ εἶτα ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς 
μετὰ τῶν μεγαλυναρίων. Εἶτα ἡ καταβασία· «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς 
φύσεως οἱ ὅροι».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς, μετὰ τοῦ· «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθε

νίαν», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΒʹ Κυριακῆς· «Γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον» (Α´ Κορ. 

ιε´ 1-11).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΒʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ» (Ματθ. ιθ´ 16-26).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Αἱ 

γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

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

Σημείωσις. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 21ης Σεπτεμβρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς 
Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Κοντάκιον δὲ μέχρι καὶ 
τῆς 12ης Σεπτεμβρίου, ψάλλεται τὸ «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα», ἐξαιρουμένων τῆς 31ης 
Αὐγούστου, τῆς 1ης καὶ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἃς ψάλλεται τὸ κοντάκιον τῆς 
ἡμέρας.

24. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου, Κοσμᾶ τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Αἰτωλοῦ.

25. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἐπάνοδος τῶν λειψάνων τοῦ ἀποστόλου Βαρθολομαίου, 
Τίτου ἀποστόλου, Κωνσταντίας ὁσίας τῆς ἐν Πάφῳ.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Κωνσταντίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῶν ἀποστόλων.

26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.

27. ΠΕΜΠΤΗ. Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς.

28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μωυσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος, Ἀρκαδίου ἐπισκόπου 
Ἀρσινόης.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρκαδίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

29. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφή-
του, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Νηστεία. Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον 

τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ 
ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·

«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη
θυνθήσεται».
«Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν· «Δέσποινα πρόσδεξαι»23.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ 
Προδρόμου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ 
νέου τοῦ Κυπρίου, πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, Βριένης ὁσίας τῆς 
ἐν Κύπρῳ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Μνήμη δικαίου».
Κοντάκιον· «Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀποτομή».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς» καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Γενεθλίων τελουμένων».

23. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρμόζει μό-
νον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ Προδρόμου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  28 – 30 283



Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Γενέσιον ἀθέμιτον» (ζήτει μετὰ τοὺς αἴνους τῆς 

29ης Αὐγούστου).
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ 

Προδρόμου· «Μνήμη δικαίου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Πάν
τα ὑπὲρ ἔννοιαν».

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 μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

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, ὁ τοῦ Προδρόμου καὶ ὁ τῶν ἁγίων, ἕκαστος εἰς 

4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Προδρόμου· «Τὸν Πρόδρομον Χριστοῦ». 

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Πατέρων ἡ τρίφωτος». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· 
«Ἐλπὶς ἀκαταίσχυντε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τοῦ 

Προδρόμου· «Ἡρῴδης ὁ παράνομος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Εἰ καὶ ἡτ
τᾶται, πάναγνε».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».

284 AΥΓΟΥΣΤΟΣ  30



Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μνήμη δικαίου», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος· τῆς ΙΓʹ Κυριακῆς· «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει» (Α´ 

Κορ. ις´ 13-24).
Εὐαγγέλιον· τῆς ΙΓʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκο δε

σπότης» (Ματθ. κα´ 33-42).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

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

31. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 

στίχοι·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
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». Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».

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· «Τὴν θεοδόχον γαστέρα σου, Θεοτόκε». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς Θεοτόκου. Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
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