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ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀνανίου ἀποστόλου, ̔Ρωμανοῦ ὁσίου τοῦ μελῳδοῦ, τῆς ἁγίας 
Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος26.
Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθενο-
μάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Διονυσίου ἱερομάρτυρος τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

4. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΛΟΥΚΑ. Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων 
ἁγίων, Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Ταμασέως, 
Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Λαμπαδιστοῦ.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ ἐν 
Καλοπαναγιώτῃ.

26. Προκρίνεται ἡ «ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου», ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Σκέπης, Βίγλα 
Μεγίστης Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος 1988.
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Ἡ ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων 
εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν) 
καὶ εἰς τὴν «ᾈσματικὴν αὐτῶν ἀκολουθίαν», ἣν ἐξέδωκεν ἡ ἱερὰ μονὴ 
Σταυροβουνίου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Θεοδώρου καὶ Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς».
Κοντάκιον· «Τὰς οὐρανίους διαβάς».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ 4 προσόμοια τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων (ἡ ἀκο-
λουθία τοῦ Μηναίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Σήμερον εἰς ἓν συνέλθωμεν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Διελθόντες νομίμως».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τῶν ἐν 

Κύπρῳ ἁγίων· «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτο-
κίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

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.
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Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 
πολυέλεον, τὸ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Ἡ νῆσος Κύπρος». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺν τοῖς ἁγίοις».

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

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων εἰς 4 ἕκαστος, 
μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων, τὸ κάθισμα 
αὐτῶν· «Ἱεράρχαι, ὅσιοι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκον 
ἄχραντον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τῶν ἐν 

Κύπρῳ ἁγίων· «Χαρμονικῶς ὑμνήσωμεν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Σωμα
τωθείς, πανάμωμε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Τί ὑμᾶς 
καλέσωμεν, ἅγιοι;», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 
θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα, τὸ Ζʹ ἑωθινόν· «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κα

τηγωνίσαντο» (ζήτει τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων) (Ἑβρ. ια´ 33-40, ιβ´ 
1-2).

Εὐαγγέλιον, τῆς Βʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν» 
(Λουκ. Ϛ ʹ 31-36).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΘ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Γʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Χαριτίνης μάρτυρος, Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἑρμογένους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

6. ΤΡΙΤΗ. Θωμᾶ ἀποστόλου, Κενδέου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Κενδέου παρὰ τὸ χωρίον Αὐγόρου 
Ἀμμοχώστου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κενδέου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σεργίου καὶ Βάκχου μαρτύρων, Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυχρονίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Πελαγίας ὁσίας, Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Σολίᾳ τῆς 
Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτέμονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου καὶ 
Ἀθανασίας τῆς συμβίας αὐτοῦ ὁσίων.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας εὑρίσκεται 
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μαρτύρων.

11. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΛΟΥΚΑ. Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, Φιλίππου ἀποστόλου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων, Θεοφάνους τοῦ 
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ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας τοῦ ποιητοῦ καὶ Γραπτοῦ, Ζηναΐδος καὶ 
Φιλονίλλης ὁσίων, Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ τῆς Κύπρου.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωνᾶ 

εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τὴν ἀκολουθίαν τῶν πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν 11ην Ὀκτω-

βρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε».
Κοντάκιον· «Τοὺς γενναίους μάρτυρας».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 6 προσόμοια τῶν πατέρων· «Τὰς ἑπτὰ 
συνόδους».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τῶν πατέρων· 

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

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 
λιτῆς τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τὸ θεοτο-
κίον· «Θεοτόκε ἡ προστασία». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισά-
γιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», 
ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

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

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν πατέρων εἰς 4, μετὰ στίχου· «Ἅγιοι 

τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν πα-

τέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ταχὺ 
ἡμᾶς πρόφθασον».

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

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τῶν 

πατέρων· «Πατέρες οὐρανόφρονες» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις, 
ὑπεράγαθε».

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

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

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος» 

(Τίτ. γ´ 8-15).
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Εὐαγγέλιον, τῆς Δʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι» 
(Λουκ. η´ 5-15).

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

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Κʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων, Θεοσεβίου 
ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, Ἐπικτήτου ὁσίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοσεβίου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπικτήτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

13. ΤΡΙΤΗ. Κάρπου καὶ Παπύλου μαρτύρων, Χρυσῆς νεομάρτυρος.

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καὶ Κελσίου μαρτύ-
ρων, Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ ποιητοῦ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΠΕΜΠΤΗ. Λουκιανοῦ ὁσιομάρτυρος πρεσβυτέρου τῆς μεγάλης 
Ἀντιοχείας.

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογγίνου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου, τοῦ ἐπὶ τοῦ 
Σταυροῦ.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου.

17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν τῇ Κρί-
σει, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λαζάρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ. Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Τί 
σὲ ὀνομάσω, ἀπόστολε;».

Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε Χριστοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Πάνσοφε ἁλιεῦ».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τοῦ 

ἀποστόλου· «Ἀπόστολε ἅγιε καὶ εὐαγγελιστά». 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 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 καὶ ὁ τοῦ ἀποστόλου εἰς 6, μετὰ στίχου· 

«Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου, τὸ κάθισμα 

αὐτοῦ· «Ὡς συνέκδημος Παύλου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν 
οὐράνιον πύλην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
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Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τοῦ ἀποστόλου· «Λουκᾶ, Χριστοῦ ἀπόστολε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Δέ
σποινα, πάντων ἄνασσα».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 στιχηρὰ τοῦ ἀποστόλου, 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 ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα, τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ᾿ εσχάτων τῶν χρόνων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ἀπόστολε ἅγιε καὶ εὐαγ

γελιστά», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τοῦ ἀποστόλου· «Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω» 

(Κολ. δ´ 5-11, 14-18).
Εὐαγγέλιον, τῆς Γʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν» 

(Λουκ. ζ´ 11-16).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Ε ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Μνάσωνος ἐπισκόπου 
Ταμασοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μνάσωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος τοῦ προφήτου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.
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20. ΤΡΙΤΗ. Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κε-
φαλληνίᾳ, Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, Σωκράτους ἱερομάρτυρος πρε-
σβυτέρου Ἀγκύρας, Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνῃ 
Μόρφου, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου εὑρίσκεται εἰς 
τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Σωκράτους, καὶ Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

22. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀβερκίου ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, τῶν ἐν 
Ἐφέσῳ ἁγίων ἑπτὰ Παίδων, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύ-
πρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλαλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου.

Σήμερον εἴθισται πολλαχοῦ νὰ τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἀπο-
στόλου Ἰακώβου.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τοῦ ἀποστόλου.

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Σε-
βαστιανῆς μάρτυρος.

25. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΛΟΥΚΑ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου μαρτύρων καὶ νο-
ταρίων.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων».
Κοντάκιον· «Εὐφροσύνης πρόξενος».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Οἱ τὸν δρόμον 

τελέσαντες» εἰς 4.
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Δόξα, τῶν ἁγίων· «Μαθηταὶ καὶ ὀπαδοὶ γεγονότες».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Οἱ νοεροὶ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρες».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 

τῶν ἁγίων· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε». 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.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Τὸν ὁμοούσιον τοῦ πρὸ αἰώνων». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀκατανόητον καὶ ἀκατάληπτον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ἁγίων· 

«Μαρκιανὸς ὁ πάνσοφος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Σὲ κιβωτὸν καὶ τρά
πεζαν».

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

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύ

ριε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς ΚΑʹ Κυριακῆς· «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος» 

(Γαλ. β´ 16-20).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ϛ ʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν 

τῶν Γαδαρηνῶν» (Λουκ. η´ 26-39).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου, ἡ ἀνάμνησις 
τοῦ ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου γενομένου σεισμοῦ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα 
αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη».
«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος 
τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται».
Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ. Κανόνες, ὁ τοῦ σεισμοῦ μετὰ τῶν 
εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 
σοι» καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου, εἰς 4 ἕκαστος. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τοῦ σεισμοῦ, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· 
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. 
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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27. ΤΡΙΤΗ. Νέστορος μάρτυρος.

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τερεντίου, Νεονίλλης καὶ τῶν ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν μαρ-
τύρων, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Διομήδους ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 
(Ἐθνικὴ ἑορτή).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Διομήδους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καθ᾿ ἣν ἡ 

Ἑλλὰς ὑπερησπίσατο γενναίως μαχομένη ὑπὲρ τῶν πατρίων ἐδαφῶν.

Τυπικὴ διάταξις Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ  
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν».
Ὁ α´ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ β´ χορός· Δόξα καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ».
Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου 

ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως 
ἀγωνισαµένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν».

Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».
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Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ τὰ σύµπαντα τῶ σῷ κράτει συνέχων καὶ 
τῇ θείᾳ σου καὶ πανσθενεῖ βουλῇ κυβερνῶν, ὁ ἑκάστῳ ἔθνει τὰς 
ἰδίας ὁροθεσίας θέµενος καὶ ἐπὶ τὸ ἡµέτερον ἔθνος εὐµενῶς ἀεὶ 

ἐπιβλέπων καὶ κηδόµενος τούτου, ὁ τὴν κραταιάν σου προστασίαν καὶ 
βοήθειαν χορηγήσας τούτῳ καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνι, κατὰ τὸν 
δεινὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ἐνισχύσας αὐτὸ κατὰ πολεµίου 
πολυπληθοῦς καὶ ὑπερόπλου, καὶ δουλωθὲν στηρίξας, διασώσας τε καὶ 
εἰς ἐλεύθερον αὖθις βίον ἐξαναστήσας, πρόσδεξαι τὰς ἐκ βάθους ψυχῆς 
καὶ καρδίας ἀναπεµποµένας εὐχαριστηρίους ἡµῶν δεήσεις κατὰ τὴν 
ἱστορικὴν καὶ ἀειµνηµόνευτον ταύτην ἐπέτειον. Καὶ τὰς µὲν ψυχὰς τῶν 
ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαµένων καὶ ἐνδόξως ἐν τῷ 
ἱερῷ τούτῳ ἀγῶνι πεσόντων, ἢ ὑπὸ τῶν πολεµίων ἀναιρεθέντων καὶ 
σφαγιασθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν, µετὰ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι 
εὐαρεστησάντων ἀνάπαυσον, ἡµᾶς δὲ πάντας ἀξίους τῆς ἐλευθερίας 
ἀνάδειξον. Ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀεὶ ἐλεύθερον τὸ ἔθνος ἡµῶν τήρει, ἐν τῇ 
εὐσεβείᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ στήριζε τοῦτο καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καθοδήγει.

Ἔπιδε, Κύριε, εὐσπλάγχνῳ ὄµµατί σου καὶ ἐπὶ τὴν δεινῶς δοκιµα
ζοµένην ἰδιαιτέραν ἡµῶν πατρίδα Κύπρον. Ἀποδίωξον ἀπ᾿ αὐτῆς 
ἐ χθροὺς καὶ ἐπιβούλους, τοὺς παντειοτρόπως καταδυναστεύοντας καὶ 
ἐξου θενοῦντας τὸν λαόν σου καὶ βεβηλοῦντας τοὺς ναούς σου. Σύντρι
ψον τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ ταπείνωσον τὴν ἐπηρµένην ὀφρύν. Σύντµησον 
τὸν χρόνον τῆς δοκιµασίας ἡµῶν καὶ ἐλευθέρωσον ἡµᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν. Δός, Κύριε, ἰσχὺν τῷ χριστεπωνύµῳ λαῷ σου, τῷ φιλοχρίστῳ 
ἡµῶν στρατῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀγωνιζοµένοις πρὸς ἐλευθερίαν, χαριζόµενος 
ἡµῖν ὁµόνοιαν καὶ ἀδελφωσύνην. Τοὺς ἐν ἐξουσίαις ὄντας κατεύθυνον 
κατὰ τὸ σὸν πανάγιον θέληµα· τοὺς ἐν αἰχµαλωσίαις λύτρωσον καὶ τοὺς 
ἐν ἀνάγκαις ὄντας ἀδελφοὺς ἡµῶν βοήθει καὶ ἐνίσχυε, ἵνα ἐν ὅλῃ τῇ νήσῳ 
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ἡµῶν, ἐλευθερουµένῃ καὶ εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ ἡσύχιον καὶ 
αὖθις ὁδηγουµένῃ, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνοµα, τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀµήν.
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς), τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
Ὁ ἐντεταλµένος, τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡµέρας.
Ὁ χορός, τὸν ἐθνικὸν ὕµνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

29. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς ῾Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου.

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ζηνοβίου ἱερομάρτυρος καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς 
αὐτοῦ, Θεράποντος ὁσίου τοῦ ἐν Λυθροδόντᾳ.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

31. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου 
καὶ Ναρκίσσου, ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων, Ἐπιμάχου μάρτυρος.
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