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ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου 
(†1790).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων, ἡ ἀνακομιδὴ 
τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ 3 
προσ όμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Αἱ Μυρο
φόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προ-
κείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὸ αʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ 
Πατρὸς» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς». Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», 
«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν· «Ταῖς Μυροφόροις».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. 
Μετὰ τὴν βʹ, τὸ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορός». Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θε
ασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν 
εἰς 6 καὶ τοῦ ἁγίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὰ μύρα 
θερμῶς» (Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κο-
ντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Κατα-
βασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. 



Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου καὶ τῆς ἑορτῆς· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε». 
Αἶνοι, τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ 
ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἦλθον ἐπὶ τὸ μνημεῖον». Δοξολογία μεγάλη 
καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τὰ 3 τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῶν Μυροφόρων· 
«Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. 
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

3. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Παραλύτου). Τιμοθέου καὶ Μαύ-
ρας μαρτύρων, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ 
τῆς Ἐλλάδος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Εʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς μυροφό
ροις». Δόξα· «Στῦλος γέγονας».

Κοντάκιον· «Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Παραλύτου· «Ὁ τῇ 

παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» εἰς 3.
Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὁ τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ στιχηρὰ 

τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

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

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 
λιτῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ». Καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Ναὸς καὶ πύλη». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγι-
ον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

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

τὴν μεσιτεύσασαν».
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 

στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Παραλύτου ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Παραλύτου· «Ῥῆμα παράλυτον». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν ὡραιότητα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Παραλύτου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα ἡ καταβασία· 
«Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τοῦ Παραλύτου· «Ἐπέστη ὁ φιλάνθρωπος».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στί-
χων αὐτῶν.

Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Κύριε, τὸν Παράλυτον».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐγένετο Πέτρον διερχόμε

νον» (Πράξ. θ´ 32-42).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱερο

σόλυμα» (Ἰωάν. ε´ 1-15).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Συμφώνως, Παρθένε».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Δʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πελαγίας μάρτυρος.

5. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου, Εἰρήνης μεγαλομάρ-
τυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Εἰρήνης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ὅπου ὅμως ἡ ἁγία 

ἑορτάζηται ἐπισήμως, ἡ ἀκολουθία αὐτῆς ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μη
ναίων, ὡς ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 2 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 3 καὶ 
τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῆς ἁγίας. Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκεί-
μενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἁγίας. Ἡ λιτὴ τῆς ἁγίας. Δόξα, 
τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ» (Τρίτῃ 
Δʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἁγίας. 
Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος». 
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν· «Τοῦ 
Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ τῆς ἁγίας καὶ 
ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· «Πάρεσιν εὕραντο» (Τρίτῃ Δʹ ἑβδ. πρωῒ) καί· 
«Ῥῆμα Παράλυτον» (Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Μετὰ δὲ 
τὸν πολυέλεον, τὰ τῆς ἁγίας καὶ ἀντὶ θεοτοκίου τὸ τῆς ἑορτῆς πάλιν τὸ 
«Πάρεσιν εὕραντο». Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον 
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τῆς ἁγίας. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα 
καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ 
τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τῆς ἁγίας, ἕκαστος εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κον-
τάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὰ δύο καθίσματα τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Ῥῆμα Παράλυτον» (Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ 
Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἁγίας καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μη
ναίου. Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τι-
μιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὰ δύο τῆς ἁγίας καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ἐπέστη 
ὁ φιλάνθρωπος». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τῆς ἁγίας. Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ 
νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Κύριε, τὸν Παράλυτον». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τῆς ἁγίας καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τοῦ 
Παραλύτου· «Τὴν ψυχήν μου, Κύριε». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

6. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυ-
άθλου, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς, Σοφίας ὁσίας τῆς ἐν 
Κλεισούρᾳ Καστορίας.

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα· «Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη».
Κοντάκιον· «Τὴν ψυχήν μου, Κύριε».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Πεντηκοστῆς ἐφέστηκεν».
Δόξα, καὶ νῦν· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διδάσκοντος».
Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 8, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα· «Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ». Δόξα, καὶ νῦν· 
«Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 
τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν. Εἶτα ἡ καταβασία· «Ἀλλότριον τῶν 
μητέρων».

Ἐξαποστειλάριον· «Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων» δίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ἡ σοφία καὶ δύναμις» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Φωτισθέντες, ἀδελφοί».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».
Ἀπόστολος· «Κατέφυγον οἱ ἀπόστολοι εἰς τὰς πόλεις» (Πράξ. ιδ´ 6-18).
Εὐαγγέλιον· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης» (Ἰωάν. ζ´ 14-30).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ἀλλότριον 

τῶν μητέρων».
Κοινωνικόν· «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ 

μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

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

7. ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικόν, τὰ σταυρώσιμα ἐκ τῆς 14ης 
Σεπτεμβρίου.

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καὶ ἡ ἱερὰ 
μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου παρὰ τὸ χωρίον Φικάρδου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου καὶ 

τὰ 3 τοῦ ὁσίου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Τῆς 
ἑορτῆς μεσούσης». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας 
καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου (εἴθισται νὰ ἀναγινώσκονται ἐμμελῶς). 
Ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· 
«Καθαρθῶμεν ἐννοιῶν» (Παρασκευῇ Δʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). 
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, πρὸ τοῦ πάθους». Ἀπολυτίκια, 
τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου. 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογί-
αν, τὸ μεθέορτον· «Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ» (Παρασκευῇ Δʹ ἑβδ. πρωΐ). Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Μετὰ δὲ τὴν βʹ καὶ τὸν πολυέλεον, τὰ τοῦ ἀποστόλου 
καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς πρωΐ). Οἱ 
ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Εἶτα τὸ 
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, 
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ τοῦ 
ἀποστόλου εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ ὁσίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ὁσίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ» (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ 
Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου. Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἀποστόλου, τοῦ ὁσίου καὶ τὸ τῆς 
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ἑορτῆς· «Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων». Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου 
καὶ τὸ ἓν τοῦ ὁσίου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Με
σούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ ἀποστόλου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῆς 
ἑορτῆς τῆς νομικῆς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινω-
νικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

10. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Σίμωνος ἀπο-
στόλου τοῦ ζηλωτοῦ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς». Δόξα· «Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 4 ἀναστάσιμα, τὰ 3 προσόμοια τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· 

«Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος· 
«Ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη».

Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος· «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τὰ 

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

νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω σήμερον». Τὰ 
τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις 
καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

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

Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν 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 Σα-
μαρείτιδος 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 καὶ τὸ συναξά-
ριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι, τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα, ἡ καταβα-
σία· «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, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στί-
χων αὐτῶν.

Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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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» (Πράξ. ια´ 19-30).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς 

πόλιν τῆς Σαμαρείας» (Ἰωάν. δ´ 5-42).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Εὐφραίνου, ἀγάλλου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Εʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τῶν γενεθλίων, ἤτοι τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, Μωκίου ἱερομάρτυρος, Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου φωτιστῶν τῶν 
Σλάβων.

12. ΤΡΙΤΗ. Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τῶν μεθεόρτων τῆς 
Μεσοπεντηκοστῆς. Ὅπου ὅμως ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος ἑορτάζηται ἐπισήμως, 
ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων, ὡς ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ 
ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὅτε παρεγένου ἐν ἱερῷ». Εἴσοδος. «Φῶς 
ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Ἡ 
λιτὴ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Μεσούσης τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα» (Τρίτῃ Εʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). Ἀπόστιχα, 
τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Με
σούσης τῆς ἑορτῆς, δοξάζομεν». Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, 
τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, τὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀντὶ 
θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· «Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ» (Τρίτῃ Εʹ ἑβδ. πρωΐ), 
«Ὁ πάντων ἐπιστάμενος» καί· «Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων» (Τετάρτῃ τῆς 
Μεσοπεντηκοστῆς πρωΐ). Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα 
καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς 
μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 6. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον 
τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἑστηκὼς 
ἐν τῷ μέσῳ» (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, 
τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. 
Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέ-
ρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τὸν κρατῆρα 
ἔχων». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ 
μεθέορτον· «Κύριε, πρὸ τοῦ ἀχράντου σου Σταυροῦ». Δοξολογία μεγά-
λη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῆς 
ἑορτῆς τῆς νομικῆς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· 
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος.

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Γλυκερίας 
μάρτυρος.

Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου καὶ τῶν ἀναγνωσμάτων. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς Σαμαρείτιδος, ψάλλονται αἱ καταβασίαι· 
«Ἀναστάσεως ἡμέρα» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ 
Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ κοντάκιον τῆς Σαμαρείτιδος. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· 
«Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

14. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Ἀχιλλίου ἐπισκόπου 
Λαρίσης, Πανηγυρίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πανηγυρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος, Θεοδώρου 
ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ 

τοῦ Μηναίου εἰς 4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ 
τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς τοῦ Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μη
ναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα, εἶτα ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάριον, 
τῆς ἑορτῆς δίς. Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία 
χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ 
τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Σαμα-
ρείτιδος· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς ἡμέρας. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

17. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). Ἀνδρονίκου καὶ Ἰου-
νίας ἀποστόλων, Ἀθανασίου ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως, Θεοφάνους 
ἐπισκόπου Σολέας τῆς Κύπρου.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως».
Κοντάκιον· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι».
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Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα 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 ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Σὲ τὸν σαρκωθέντα» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ 

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

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

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 

λιτῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ὅλον τὸν βίον ὁ Τυφλός». Καὶ νῦν· «Νεῦσον πα
ρακλήσεσι». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ 
ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

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

πύλη Κυρίου».
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 

στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Τυφλοῦ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τυφλοῦ καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 

Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι· «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα ἡ καταβασία· 
«Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον».
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Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τὸ τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τὰ δύο τοῦ Τυφλοῦ· «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμοὺς» 
καί· «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα 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» 

(Πράξ. ιϚ´ 16-34).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Παράγων ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάν. θ́  

1-38).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ϛ ʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Τυφλοῦ, ψάλλονται αἱ καταβασίαι· «Τῷ 
Σωτῆρι Θεῷ» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ κοντάκιον τοῦ Τυφλοῦ. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρα-
κλείου, Παυλίνου καὶ Βενεδίμου μαρτύρων.

19. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ18, Πατρικίου ἱερομάρτυρος 

18. Ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ ὑπάρχουσι δύο τάξεις ἀποδόσεως τῶν ἑορτῶν τοῦ Τυ-
φλοῦ καὶ τοῦ Πάσχα. Κατὰ τὴν πρώτην, τὴν καὶ παλαιοτέραν, ἡ ἀπόδοσις ἀμφοτέρων 
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ἐπισκόπου Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀκακίου, Μενάνδρου καὶ Πολυ-
αίνου, τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας τῆς Καντάρας 
Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ 

τοῦ Μηναίου εἰς 4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ 
τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς τοῦ Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μη
ναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα, εἶτα ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάρια, 
τὰ δύο τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία 
χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ 
τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Τὸν συνάναρχον Λόγον» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τοῦ Τυφλοῦ· «Τῆς 
ψυχῆς τὰ ὄμματα». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, Θαλλελαίου  μάρτυρος.

Κατάλυσις ἰχθύος.
Ἐν τῇ Θʹ Ὥ ρ ᾳ . Ἀπολυτίκιον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Κοντάκιον· 

«Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», τὸ «Χριστὸς 

ἀνέστη» δεκάκις, ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Πάσχα, καὶ τὰ εἰρηνικά. Ἑσπέρια, 
τὰ 6 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς». Δόξα· 
«Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον». Καὶ νῦν· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». Εἴ-
σο δος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὸ 
ἀναστάσιμον· «Τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ 

τῶν ἑορτῶν γίνεται τῇ Τετάρτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. μετὰ τῶν ἀναστασίμων τοῦ πλ. αʹ ἤχου, 
κατὰ τὸν συνήθη τύπον τῶν ἀποδόσεων τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Κατὰ τὴν 
δευτέραν τάξιν, ἡ μὲν ἀπόδοσις τοῦ Τυφλοῦ γίνεται τῇ Τρίτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. μετὰ τῶν 
ἀναστασίμων τοῦ πλ. αʹ ἤχου, ἡ δὲ ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα μόνη τῇ Τετάρτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. 
μετὰ τῶν ἀναστασίμων τοῦ αʹ ἤχου, κατὰ τὸν τύπον τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Πάσχα. Ἐν 
τῷ παρόντι ἀκολουθεῖται ἡ ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ βʹ τάξις.



τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετὰ τοῦ 
«Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, καὶ εὐθὺς ἡ ἀπόλυσις διαλογικῶς, ὡς καὶ ἐν τῇ 
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ . Ἀναγινώσκεται ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα, ὡς προδι-
ετυπώθη.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, παραλειπομέ-
νου τοῦ συναξαρίου τοῦ Πεντηκοσταρίου, τοῦ Κατηχητικοῦ Λόγου τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ ἀπολυτικίου αὐτοῦ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεο-
στέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων.

Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλέ νης Πύργου Τηλλυρίας.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα.
Ἑσπερινὸς

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

εἰς 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Ὅπλον κραταιότατον» εἰς 4.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὰ δύο πρῶτα 

ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ πρῶτον τῶν ἁγίων.
Εἰς τὴν λιτήν, τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς καὶ τῶν ἁγίων. Δόξα, τῶν ἁγίων. 

Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας», 

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

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Σέλας φαεινότατον».
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Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ».
Ἀπολυτίκια, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», τῶν ἁγίων· «Τοῦ Σταυροῦ 

σου τὸν τύπον» καὶ πάλιν τῆς ἑορτῆς.
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 τοῦ Ἀποδείπνου τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸ «Εὐλογητός», εὐθὺς τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τὸ τρισάγιον, τὸ 
ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῶν ἁγίων καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 

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

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

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

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 
«Τὰς αἰσθήσεις ἐκτείνας». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπιβὰς ἐν 
νεφέλαις».
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ αʹ 

κανόνος τῆς ἑορτῆς μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», τοῦ 
βʹ μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου· «Ἄγγελοι τὴν ἄνοδον» πλὴν τοῦ θεοτοκίου, 
τὸ ὁποῖον λέγεται μετὰ τοῦ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ 
τῶν ἁγίων μετὰ τοῦ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Εἶτα 
ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».

Ἐξαποστειλάρια, τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε», τῶν ἁγίων· 
«Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε» καὶ πάλιν τῆς ἑορτῆς.

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ» καὶ τὰ 3 
πρῶτα τῶν ἁγίων· «Χαίροις, Κωνσταντῖνε πάνσοφε».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ὁ τῶν ἀνάκτων ἄναξ καὶ Θεός».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

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

τῷ βασιλεῖ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν·  
διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε  

ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου».
«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
Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν ταῖς θλίψεσι  

ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  

ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Στίχ.  «Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν,  
ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ».

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

Στίχ.  «Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  

ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Στίχ.  «Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς  
ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ».

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

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ  

ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως».
«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Στίχ.  «Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός,  
βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν».

«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

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

Ἀπολυτίκια· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
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Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη» 
(Πράξ. κϚ´ 1, 12-20).

Εὐαγγέλιον, τῆς ἑορτῆς· «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν» (Λουκ. κδ´ 
36-53).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Σὲ 
τὴν ὑπὲρ νοῦν».

Κοινωνικόν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 
σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν μὲν τῷ 
Ὄρθρῳ δὲν λέγεται τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς 
ἑορτῆς ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ᾽ ὅσον 
ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν δὲ τῇ Λειτουργίᾳ, 
τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». 
Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βασιλίσκου μάρτυρος.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-
νον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων  πατέρων τῆς 
ἐν Νικαίᾳ Αʹ οἰκουμενικῆς Συνόδου, Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ 
ὄρει, Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐρύχου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Συμεὼν καὶ Κυριακοῦ εὑρίσκονται εἰς τὰ 

Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».
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Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 ἀναστάσιμα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Κύριος 

ἀνελήφθη» καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης».
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας 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 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, Χρι
στέ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, τῆς Ἀναλήψεως εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ 

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

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας», τὸ 
κάθισμα τῶν πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, τῶν αὐτῶν· 
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«Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ἀνελθὼν 
εἰς οὐρανούς».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τι

βεριάδος θάλασσα», τῶν πατέρων· «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ 
τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε».

Αἶνοι, τὰ 4 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγ
κροτήσαντες» 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».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παρα

πλεῦσαι» (Πράξ. κ´ 16-18, 28-36).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

ὀφθαλμούς» (Ἰωάν. ιζ´ 1-13).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Σημείωσις. Σήμερον τελεῖται τὸ μνημόσυνον τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Κων-
σταν τίνου τοῦ Παλαιολόγου καὶ πάντων τῶν ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων ἀναι-
ρεθέντων κατὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Ζʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ γʹ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρό-
μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων καὶ τὰ 3 
τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον». Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ 
τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου, 
μετὰ τῶν στίχων·

«Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου».
«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλα
λαγμῷ». Ἀπολυτίκια, τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». 
Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». 
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προ-
δρόμου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, τοῦ Προδρό-
μου καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς (Πέμπτῃ τῆς Ἀναλήψεως πρωΐ). Οἱ 
ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον· «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας» τρίς, μετὰ τοῦ στί-
χου· «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ» ὡς ἀνωτέρω καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ 
Προδρόμου. Εἶτα, ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τοῦ Προδρόμου 
εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Προδρό-
μου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπιβὰς ἐν νεφέλαις». Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ 
κον τάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. 
Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέ-
ρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Προδρόμου καὶ τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν 
ὁρῶντων σε». Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου εἰς 4. Δόξα, τοῦ 
Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ ἐκ τοῦ ὄρους». 
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· 
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«Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρό-
μου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

26. ΤΡΙΤΗ. Κάρπου ἀποστόλου ἑνὸς τῶν Οʹ, Συνεσίου ἐπισκόπου Καρ-
πασίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Συνεσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

27. ΤΕΤΑΡΤΗ, Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, ἡ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ ῾Ρώσου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Θεράποντος 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

28. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς.

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, Θεοδοσίας 
μάρτυρος.

Αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν δὲ 
τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ Εὐαγγελίου 
καὶ τοῦ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος 
καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ 
αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου 
τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου)

Ἑσπέρια, τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» 
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καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν κεκοιμημένων· «Τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον 
νεκρῶν».

Δόξα· «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ ἀντὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἡμέρας, ψάλλεται 

τὸ «Ἀλληλούϊα» τρὶς ἐκ γʹ, εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων, ὡς ἐν τῷ 
Πεντηκοσταρίῳ.

Εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὸ μαρτυρικόν· «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὰ δύο νεκρώ-

σιμα· «Ἐτίμησας εἰκόνι σου» καί· «Ἵνα μοι τὸ ἀξίωμα», μετὰ τῶν 
στίχων αὐτῶν.

Δόξα· «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» εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὸ 
αʹ τροπάριον 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, 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 εἱρμός· «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» καὶ ἡ ἐκφωνήσις· «Ὅτι ἐλεή

μων».
Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ μνημονεύονται 

ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν τῷ Σαββάτῳ 
τῆς Ἀπόκρεω (ὅρα σελ. 88).

Ἀπόλυσις, ἡ συνήθης.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου
Ὄρθρος

Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τε-
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τράκις 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 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις» μετὰ 

τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον.
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, ὁ τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχων εἰς μὲν 

τὰ δύο πρῶτα τροπάρια· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, 
Κύριε» καί· «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», εἰς 
δὲ τὰ ἄλλα δύο τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

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 τοῦ Μηναίου.

Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν 

ἐστιν».
Ἐξαποστειλάρια, τὸ νεκρώσιμον· «Μνήμην τελοῦντες» καὶ τὸ θεοτοκί-

ον· «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων».
Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Φοβερὸν τὸ τέλος».
Δόξα· «Ὡς ἄνθος μαραίνεται».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Ἔχων ἀκατά

ληπτον», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὤφθης ἐνδιαίτημα».
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Τὸ «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 εἰς κοιμηθέντας· «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κε

κοιμημένων» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἀποστόλου).
Εὐαγγέλιον, τῆς ἡμέρας· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς» (τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν, τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, ψάλλεται τὸ ἑξῆς·

Ἦχος πλ. βʹ.
«Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

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

31. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἑρμείου μάρτυρος.

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

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

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ αʹ ἤχου· «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν» εἰς 4 

καὶ τὰ 5 τοῦ βʹ ἤχου· «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

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

αὐτῶν.
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Δόξα, καὶ νῦν· «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν».
Ἀπολυτίκιον· «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, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς 
ὁ Θεός», τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε». Τὸ αὐτὸ καὶ εἰς 
τὰς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τῆς Θʹ ὥρας.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 
«Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τό τρισάγιον, τὸ ἀπο-
λυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», 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· «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».

Εὐαγγέλιον· «Οὔσης ὀψίας» (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης).
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· 

«Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν 
με, ὁ Θεός …, Βασιλεῦ οὐράνιε».

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

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταί».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 

τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Πόντῳ ἐκάλυψεν» καί· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν. Εἶτα, αἱ καταβασίαι· «Μὴ τῆς 
φθορᾶς» καί· «Χαίροις ἄνασσα».
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Ἐξαποστειλάρια· «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» δὶς καί· «Φῶς ὁ Πατὴρ» 
ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Παράδοξα σήμερον» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Βασιλεῦ οὐράνιε».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ευλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

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

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

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

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

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

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

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

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

Στίχ.  «Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου  
καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Στίχ.  «Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».
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Στίχ.  «Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν  
τὴν βουλήν σου πληρώσαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

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

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

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

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Στίχ.  «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 τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος· «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς» 

(Πράξ. β´ 1-11).
Εὐαγγέλιον· «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ» (Ἰωάν. ζ´ 37-52, η´ 12).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Μὴ τῆς φθο

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

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἄρχεται ὁ Μ έ γ α ς 

Ἑ σ π ε ρ ι ν ὸ ς  τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

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