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Τῇ ΚΖ΄τοῦ μηνὸς Μαΐου
Σάββατον τῆς Ἀναλήψεως

Μνήμη Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Δι

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα

τι Κυ ρι ι ου

Στίχος α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε
τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. (ἐπαναλαμβάνεται τὸ
ἀνωτέρῳ)

Στίχος β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

τι Κυ ρι ι ου

Στίχος γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (ἐπαναλαμβάνεται
τὸ ἀνωτέρῳ)
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Ἦχος Δι

Ταχὺ προκατάλαβε

κ γης ο κα λε σας σε προς ου ρα νι

ους μο νας τη ρει και με τα θα να τον α

δι α λω ω βη τον το Σκη νος σου Ο σι

ε Συ γαρ εν τη Α σι α ως αιχ μα α

λω τος η χθης εν θα και ω κει ω θεις τω

Χρι στω ω Ι ω αν νη Αυ τον ουν ι κε τευ

ε σω θη ναι τας ψυ χας η μων

∆όξα Πατρὶ.... ἕτερον

Ἦχος Πα

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

ωσ σι α σου καυ χα ται των σπαρ γα νων η

πα τρι ος και η Α σι α τις γη χαι ρει
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τω α γι ω λει ψα νω σου εν η η ως αιχ

μα λω τος α χθεις υ πε στης δει νων ε πι φο

ρας και βι ω σας εν α σκη η σει μυ

στης Θε ου γε γε νη σαι ω Ι ω α αν

νη δο ο ξα τω σε δο ξα σαν τι Χρι στω

δο ο ξα τω σε θαυ μα στω σαν τι δο ξα τω

σε προ στα την κρα ται ον η μιν δω ρη η σα αν

τι
Καὶ νῦν... τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

νε λη φθης εν δο ξη Χρι στε ο Θε ος η

μων χα ρο ποι η σας τους Μα θη τας τη

ε παγ γε λι α του α γι ου Πνευ μα τος
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βε βαι ω θεν των αυ των δι α της ευ λο γι

ι ι ας ο τι συ ει ο Υι ο ο ος

του Θε ου ο λυ τρω της του κο σμου ου

ου
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν Κάθισμα
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ

Ὁσίων ὁ χορός, τὴν σὴν μνήμην θεόφρον, ἐν
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, Ἰωάννη τιμῶσι· προσθήκην γὰρ
ἐδέξαντο, σοῦ τὸ πνεῦμα μακάριε· ὅθεν σήμερον,
καὶ ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία, μεγαλύνει σε,
δοξολογοῦσα ἐνθέως, τὸν σὲ θαυμαστώσαντα.

∆όξα..Καὶ νῦν, τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος Πα

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
π. Κ. Παπαγιάννη

γ γε λων θαυ μα ζον των της α νο δου το

ξε ε νον και Μα θη των εκ πλητ το με νων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΝΧ 05/2017



5

το φρι κτον της ε παρ σε ως α νηλ θες με τα

δο ξης ως Θε ος και πυ λαι σοι ε πηρ θη σαν

Σω τηρ δι α του το αι δυ να α μεις των ου

ρα νων ε θαυ μα ζον βο ω σαι δο ξα τη κα τα

βα σει σου Σω τηρ δο ο ξα τη βα σι λει α

σου δο ξα τη Α να λη ψει σου μο νε φι

λα αν θρω ω πε

Μετὰ τὴν β' στιχολογίαν, Κάθισμα
Ἦχος γ' Τὴν ὡραιότητα

Πάθη τοῦ σώματος, θεομακάριστε, Πάτερ
ἐξήρανας, δακρύων ῥεύμασι, καὶ τῶν θαυμάτων
ποταμούς, ἀνέβλυσας Ἰωάννη. Ὅθεν
προσερχόμενοι, τῷ τιμίῳ λειψάνῳ σου, χάριν τε
καὶ ἔλεος, προφανῶς ἀρυόμεθα· τιμῶντές σου τὴν
μνήμην ἀξίως, καὶ τὸν δοξὰσαντά σε Κύριον.

∆όξα Πατρί..., ἕτερον ὅμοιον

Ὅλον ἐκόσμησας, μάκαρ τὸν βίον σου, καὶ
ὑπερκόσμιος, ὅλος σὺ γέγονας, καθάπερ ἄσαρκος
σαρκί, καὶ ἄνθρωπος οὐρανόφρων. Ὅθεν ἱκεσίαις
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σου, Ἰωάννη μακάριε, κόσμησον καὶ κάθαρον, ἐκ
τοῦ ῥύπου τῶν ἔργων μου, τὸν πίστει τὴν ἁγίαν
σου μνήμην, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις μεγαλύναντα.

Καί νῦν... τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος α'
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τοῦ ᾍδου σκυλευθέντος, ὑπὸ σοῦ Ζωοδότα, καὶ
κόσμου φωτισθέντος, ἐν τῇ σῇ, Ἀναστάσει, ἀνῆλθες
μετὰ δόξης ὁ Σωτήρ, ὁ πάντα περιέχων τῇ χειρί· διὰ
τοῦτο σύν Ἀγγέλοις, δοξολογοῦμέν σε, παντοκράτορ
Κύριε. ∆όξα τῇ, Ἀναλήψει σου Χριστέ, δόξα τῇ
βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μόνε
φιλάνθρωπε.

Μετὰ τὸν Πολυέλαιον, Κάθισμα
Ἦχος δ' Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ

Τὸν ἐπὶ ὤμων τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου
ἀναλαβόντα καὶ αὐτῷ μέχρι τέλους, ἀσκητικοῖς
ἀγῶσι καὶ παλαίσμασιν, ἐπακολουθήσαντα,
εὐφημήσωμεν ὕμνοις, Ἰωάννην ἅπαντες, τὸν
θεόφρονα ὄντως, ὃν ἡ Ῥωσσία ἤνθησε καλῶς, καὶ ἡ
Ἀσία ἐγνώρισεν Ὅσιον.

∆όξα Πατρί..., ἕτερον ὅμοιον

Ὁ βιωτεύσας θαυμαστῶς καὶ ὁσίως, ἐπὶ τὴν πόλιν
ὡς εἰς τόπους ἐρήμους, αἰχμαλωσίᾳ καίτοι
κρατυνόμενος, εἶχες ὁδηγοῦσάν σε, τὴν Παρθένον
Μαρίαν, εἶχες συμμαχοῦντά σοι, τὸν θεάρεστον
βίον, ὦ Ἰωάννη μέγιστε φωστήρ, τῆς Ἐκκλησίας
νεόδμητον φρούριον.
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Καί νῦν... τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος Κε

Τὸν συνάναρχον Λόγον

α τελ θων ου ρα νο θεν εις τα ε πι γει α

και την κα τω κει με νην εν τη του α α δου

φρου ρα συν α να στη σας ως Θε ος Α δα

μι αι αν μορ φην τη α να λη ψει σου Χρι

στε εις ου ρα νους α να γα γων τω θρο ο νω τω

πα τρι κω σου συγ κα θε δρον α πειρ γα α

σω ως ε λε η μων και φι λαν θρω ω πος
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Α΄ Ἀντίφωνον ἀναβαθμῶν δ' ἤχου

Ἦχος Βου

κ νε ο τη το ος μου πολ λα πο λε

μει με πα α α θη αλλ αυ τος αν τι λα

βου και σω σον Σω τη η η ηρ μου
(δὶς)

ι μι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α

πο του Κυ ρι ι ι ου ως χο ορ το ος

γαρ πυ ρι ε σε σθε α πε ξη ρα με ε ε ε

νοι
(δὶς)

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι

γι ω Πνε ευ μα α τι πα α σα ψυ

χη ζω ου ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου
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ται λαμ πρυ νε ται τη τρι α δι κη μο να

α α δι ι ε ρο κρυ φι ι ι ι ως

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

γι ω Πνε ευ μα α τι α να βλυ υ ζει

τα της χα α ρι τος ρει ει ει θρα αρ δε

ευ ο ον τα α πα σαν την κτι ι ι σιν προς ζω

ο γο νι ι ι ι αν
Προκείμενον

ι ι ι μι ος εν αν τι ον Κυ ρι

ι ι ου ο θα να τος του Ο σι ου αυ του
(δὶς)

Στίχος· Τὶ ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὤν
ἀνταπέδωκέ μοι.

ι μι ος εν αν τι ον Κυ ρι ι ου ο
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θα α να τος του Ο σι ου αυ του ου ου ου ου
Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ψαλμός Ν΄ (χῦμα)

Ἦχος Δι

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι Ταις του Σου Ο σι ι ι ου πρε σβει αις

Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι

ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου πρε

σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον

τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των
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Ἰδιόμελον τοῦ Ὁσίου

Ἦχος Πα

∆οσιθέου Μοναχοῦ

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το

με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος

των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο

ο μη μα α α α μου

θει α λαρ ναξ των λει ει ψα νων σου

ου Ι ω αν νη Πα τερ Ο ο ο ο σι ι ι

ι ε ι α μα τα πη γα α α ζει τοι

οις πι ι ι στοις και η α γι α σου

ου ψυ υ χη Αγ γε λοι οι οις συ υν ου

ου ου σα ε πα ξι ι ω ω ως α γα αλ

λε ε ε ε ται ε χων ουν προς Κυ ρι ο ον
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τη η ην πα α αρ ρη η σι ι ι αν αυ

τον ι κε ε τε ευ ε σω θη η ναι τα ας

ψυ χα α ας η η η η μω ω ω ω ων

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Δι

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
(τρὶς)

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η

σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον
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ΚΑΝΟΝΕΣ
Ὁ β΄ τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος Βου

ᾨδὴ α΄ ὁ Εἰρμός

νοι ξω το στο μα μου και πλη ρω θη

σε ται Πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι

τη Βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι

φαι δρως πα νη γυ ρι ζων και α σω γη θο με

νος ταυ της τα θαυ μα τα

Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

νε στης τρι η με ρος ο κα τα φυ

σιν α θα να τος και ω φθης τοις εν δε κα

και πα σι τοις μα θη ταις και α νε δρα μες Χρι

στε προς τον Πα τε ρα νε φε ε λη ο χου με
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νος ο του παν τος ποι η της

Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

ο α εμ φα νε στα τα ψαλ λων ∆α βιδ

ο θε ο πνευ στος α νε βη ο Κυ ρι ος

προς τα ου ρα νι α εν α λα λαγ μω και

σαλ πιγ γος η χη σει και προς τον αρ χι φω

τον Πα τε ρα ε φθα σε

Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

η ρα σαν τα Κυ ρι ε κο σμον πολ λοις α

μαρ τη μα σι και νι σας τω πα θει σου και

τη ε γερ σει σου α νε λη λυ θας ο χου

με νος νε φε λη προς τα ε που ρα νι α δο
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ο ξα τη δο ξη σου

Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ε σπο την ε κυ η σας παν των πα να

μω με ∆ε σποι να τον πα θος ε κου σι ον

κα τα δε ξα με νον και α νελ θον τα προς

τον αυ του Πα τε ρα ον περ ου κα τε λι πε

κα αν σαρ κα ει λη φε
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Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ α΄

Ἦχος β΄ ∆εῦτε λαοί
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ὑμῶν.

Ὕμνοις τὴν σήν, φαεινοτάτην πανήγυριν,
ἀνευφημεῖν ὁρμήσαντι, φῶς μοι κατάπεμψον,
παρεστὼς στεφηφόρος, τῷ θρόνῳ τοῦ ∆εσπότου
μακαριώτατε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ὑμῶν.
Μέλη σοφέ, νεκρώσας πάντα τοῦ σώματος, ἐν τῇ
καρδίᾳ ἔσχηκας, Χριστὸν νεκρώσαντα, τὸν
ἀρχέκακον ὄφιν, καὶ τὴν βροτείαν φύσιν
ἀπολυτρώσαντα.

∆όξα Πατρί...
Νόμον Χριστοῦ ἐμμελετήσας θεσπέσιε, δένδρον
ζωῆς, κατάκαρπον, ἀρεταῖς δέδειξαι, προβαλλόμενος
χάριν τῶν θείων ἰαμάτων, τοῖς σὲ δοξάζουσι.

Καί νῦν... Θεοτοκίον·
Μετὰ Θεόν, σὲ βοηθὸν ἀκαταίσχυντον, καὶ
προστασίαν ἄμαχον, καὶ ἀντιλήπτορα καὶ φρουρὸν
καὶ μεσίτην Παρθένε κεκτημένοι, κράζω σοι· σῶσόν
με.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
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Ὁ β΄ τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος Βου

ᾨδὴ γ΄ ὁ Εἰρμός

ους σους υ μνο λο γους Θε ο το κε

ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη θι α σον

συγ κρο τη σαν τας πνευμα τι κον στε ρε ω ω σον

και εν τη θι α δο ξη σου στε φα νων δο

ξης α ξι ω σον

Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

πα α ρα τε πυ λας ου ρα νι ι ους

ι δου ου πα ρα γε γο νε Χρι στος ο Βα σι

λευς και Κυ ρι ος σω μα φο ρε σας γη ι ι νον

ταις α νω τε ραις ε λε γον δυ να με σιν αι

κα τω τε ραι
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Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

η τη η σας Χρι στε τον πλα νη θε εν τα

α πα τη του ο φε ως Α δαμ ως του τον εν δυ

σα με νος α νηλ θες και ε κα θι σας εκ δε ξι

ων ως συν θρο νος Πα τρος υ μνου ουν των αγ

γε λων σε

Δο ξα σοι ο Θε ος η μω ων δο ξα σοι

γη η ε ορ τα ζει και χο ρε ευ ει

α γα αλ λε ται και ο ου ρα νος τη Α

να λη ψει ση με ρον του ποι η του της κτι σε

ως του προ φα νως ε νω σαν τος τα δι ε

στω ω τα βου λη μα τι
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Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

α να α του τε κου σα κα θαι ρε ε

την τον μο ο νον α θα να τον Θε ον Παρ

θε νο μη τορ πα να γνε του τον α ει ι κε τευ

ε τα θα να τουν τα πα θη με α πο νε

κρω ω σαι και σω σαι με ε ε ε ε

ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΤΟΥ  ΡΩΣΣΟΥ

ΕΝΧ 05/2017



20

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ γ΄

Ἦχος β΄ Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ Κύριε

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ὑμῶν.
Ἐξέλαμψεν ὁ βίος σου Ὅσιε, ὁλολαμπὴς ὡς ἥλιος
ἐν τῷ κόσμῳ, ταῖς εὐχαῖς σου οὖν διάσωσον, τοὺς
ἐν πίστει καὶ πόθῳ, σὲ γεραίροντας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ὑμῶν.
Ἰάσεις ἐνεργῶν πάτερ Ὅσιε, καὶ δαιμόνων διαλύων
τὴν πλάνην, σωτηρίας πᾶσιν αἴτιος, τοῖς
πλουτοῦσι, καὶ προστάτης γέγονας.

∆όξα Πατρί...
Νυσταγμόν βλεφάρων ἀπωσάμενος, τάς ἀτάκτους
ἐκοίμησας Ἰωάννη, δυσηνίου ὁρμὰς σώματος, ταῖς
πρὸς Θεὸν παννύχοις ἱκεσίαις σου.

Καί νῦν... Θεοτοκίον·
Σαλεύθητι ψυχὴ, καρδία πείσθητι, καὶ ὅλον
δονήθητί μου τὸ σῶμα, ἐπιτάφιον θρηνήσωμεν,
τὴν Μητέρα Θεοῦ, καθικετεύοντες.
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Μεσώδια Καθίσματα

Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε
Ἃγνείας τοῖς ἄνθραξι, προκαθαρθεὶς τὴν ψυχήν, τὸ
σῶμα ἐστόμωσας, πρὸς ἀπαθείας ἰσχύν, Ἰωάννη
μακάριε. Ὅθεν καὶ τῶν λειψάνων, ἡ αἰδέσιμος
λάρναξ, νόσους ἀποδιώκει, καὶ φωτίζει τοὺς πίστει,
ἀεὶ προσερχομένους σοι, καὶ εὐφημοῦντάς σε.

∆όξα Πατρί..., ἕτερον ὅμοιον
Ἀσίας ἀγλάϊσμα, ὁ τῆς Ῥωσσίας βλαστός, ἀσκήσει
καθέστηκεν, ὁ Ἰωάννης φημί, Θεοῦ ὡς εὐάρεστος.
Οὗτος οὐκ ἐπορεύθη, ἐν βουλῇ τῶν ἀπίστων, εἰ καὶ
ᾐχμαλωτίσθη, ὑπ' αὐτῶν ὁ θεόφρων, ἂλλ' ἐστι ἐν
τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, μέχρι τοῦ ζῇν ὁ χαριτώνυμος.

Καὶ νῦν... τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος Νη

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

πι βας εν νε φε ε λαιςτων ου ρα

νων κα τα λει ψας ει ρη η νην τοις ε

πι γης α νη ηλ θες και ε κα θη σας του

Πα τρος δε ξι ο ο θεν ως ο μο ου σι ος

του τω υ παρ χωνκαι Πνευ μα τι εν σαρ κι γαρ
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ω φθης αλλ α τρε πτος ε μει νας ο ο θεν

α να με νεις συν τε λει ει ας το πε ρας

του κρι ι ναι ερ χο με νος ε πι γης κο σμον

α παν τα δι και ο κρι τα Κυ ρι ε φει

σαι των ψυ χων η μων των πται σμα των α φε

σιν δω ω ρου με νος ως Θε ος ε λε η η μων

τοις δου λοιςσουου ου ου
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Κοντάκιον

Ἦχος δ' Ἐπεφάνης σήμερον·

Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου, Ὅσιε Πάτερ, ἡ ἁγία
σήμερον, ἐπέστη μνήμη τάς ψυχάς, τῶν εὐσεβῶν
κατευφραίνουσα, ὦ Ἰωάννη τῶν πίστει τιμώντων σε.

Ὁ Οἶκος·

Πῶς ἐπαινέσω τοὺς σοὺς ἀγῶνας ὁ τάλας, Ὅσιε
Πάτερ; τῶν δακρύων δέ, πῶς τὸ πέλαγος
ἐξερεύξομαι; Σὺ γὰρ τῷ βὶῳ ἐνδιαπρέπων, τῶν
Ἀγγέλων κατέλαβες χορείαν, τὰ πάθη ἐγκρατείᾳ
νεκρώσας σοφέ, καὶ σάρκα δουλαγωγήσας
καθυπέταξας τῷ πνεύματι, καὶ τὸν τοῦ σκότους
προστάτην κατῄσχυνας. ∆ιὸ καὶ νῦν, τῷ θρόνῳ
τοῦ ∆εσπότου παριστάμενος, ὦ Ἰωάννη πρεσβεύεις
ὑπὲρ τῶν πίστει τιμώντων σε.

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου
Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου, τοῦ νέου
Ὁμολογητοῦ, ὅστις πωληθεὶς εἴς τινα Ἀγαρηνὸν ὡς
αἰχμάλωτος, καὶ παρ΄ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Μ. Ἀσίᾳ
κωμοπόλει τῆς Καππαδοκίας, Προκοπίῳ, ἀχθείς, καὶ
ἀσκητικῶς ἐκεῖ ἀγωνισάμενος, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ
κατὰ τό 1730.

Ταῖς τῶν σῶν Ἅγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
Ἦχος Βου

Ὠδή Α΄
Χρυσ. Θεοδοσόπουλου

ει ω κα λυ φθεις ο βρα δυ υ γλωσ σος

γνο ο ο ο φω ερ ρη το ρευ σε τον θε ο

ο γρα φον νο ο ο μον ι λυν γαρ εκ τι

να ξας ο ομ μα τος νο ου ο ρα τον ο ον

τα και μυ ει ται Πνε ευ μα τοςγνω ω ω σιν

γε ραι αι ρων εν θε ε οις τοις α σμα σιν

Ὠδή Γ΄

ρ ρη ξε γα στρος η τε κνω με νης παι

αι αι δας υ βριν τε δυ σκα θε κτον ευ τε κνου

με ε ε ε νης μο νη προ σευ χη της Προ

φη η τι δος πα λαι Αν νης φε ρου σης πνε ευ
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μα συν τε τριμ με ε νον προς τον δυ να α

στην
ὁ Α΄ χορός·

και Θε ον των γνω σε ων

Ὠδή ∆΄

ναξ α να α κτων οι οι ος εξ οι ου

μο ο ο ο νος Λο γος προ ελ θων Πα τρος εξ

α ναι τι ι ι ι ου ι σο σθε νες σου

Πνε ευ μα τοις Α πο στο λοις νη μερ τες ε ξε

πεμ ψας ως ευ ερ γε ε ε ε της α δου ου

σι δο ξα τω κρα α τει σου Κυ ρι ε

Ὠδή Ε΄

υ τη η ρι ον κα θαρ σιν αμ πλα κη

μα α α των πυ ρι ι πνο ον δε ξα σθε Πνευ

μα τος δρο ο ο ο σον ω τε ε κνα φω
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το μορ φα της Εκ κλη σι ας νυν εκ Σι ων

γαρ ε ξε λη η λυ θε νο ο ο ο μος η

γλωσ σο πυρ σο μορ φος Πνε ευ μα τος χα α

α α ρις

Ὠδή ΣΤ΄

λα σμος η μιν Χρι στε και σω τη

ρι ι ι ι α ο ∆ε σπο της ε λαμ ψας

εκ της Παρ θε ε ε νου ιν ως Προ φη η την

θη ρος εκ θα λατ τι ου στερ νων Ι ω ναν

της φθο ρα ας δι αρ πα α α σης ο λον τον

Α δαμ παγ γε νη η πε πτω κο ο ο ο

τα
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Ὠδή Ζ΄

υμ φω νον ε θρο η σεν ορ γα νων με ε ε

λος σε βειν το χρυ σο τευ κτον α ψυ χον

βρε ε ε ε τας η του Πα ρα κλη του

δε φω σφο ρος χα ρις σε βα σμι α α α

ζει του βο αν Τρι α ας μο νη ι σο σθε νης

α ναρ χος ευ λο γη το ο ο ος ει

Ὠδή Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ ο σκυ νου ου

μεν τον Κυ ρι ον

υ ει τα δε σμα και δρο σι ι ζει την

φλο ο ο ο γα ο τρι σο φεγ γης της θε

αρ χι ας τυ υ υ πος υ μνου σι Παι αι
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δες ευ λο γει ει δε τον μο νον Σω τη η

ρα και παν τουρ γον ως ευ ερ γε ε ε ε την

η δη μι ουρ γη θει ει σα συ υμ πα σα κτι σι

ι ι ις
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Βου

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον και

η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω

Θε ω ω τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα
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λυ νο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν

της δου λης αυ του ι δου γαρ α πο του νυν μα

κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε αι

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ

να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του και

το ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε
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νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ

νο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του

δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α

νοι α καρ δι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου
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ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα λυ

νο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ

ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α

γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

νου ους Την τι μι ω
*

ην τι μι ω
*

τε ραν των Χε ρου βιμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε με γα λυ νο μεν

ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου
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βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι

τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε ε με γα α λυ νο μεν

Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του μνη

σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς

τους Πα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω

σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω νος

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΝΧ 05/2017



33

ε με γα λυ νο μεν

ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου

βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι

τως των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον

σε ε με γα α λυ νο μεν
Ὠδή Θ΄ Ὁ Εἱρμὸς

αι ροις Α νασ σα μη τρο πα αρ θε νον κλε

ος Α παν γαρ ευ δι νη τον ευ λα λον

στο ο μα Ρη τρε ευ ον ου σθε νει σε μελ

πειν α ξι ως Ι λιγ γι α δε νους

α πας σου τον το κον Νο ειν ο θεν σε συμ

φω ω νως δο ξα ζο με ε ε ε εν
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
τοῦ Ὁσίου

Ἦχος Δι

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

ρι κτον ι δο ον τες θε ε α μα ε

ξε στη σα αν οι α α φρο νες φως ην λα αμ

πον α α γι ον τω του Ο σι ι ου

μνη η μα τι δι ο πι στοι οις ε μη η

νυ ον θαυ μα το υ περ θα αυ μα στον

οι δε και α α να σκα α ψαν τες ευ

ρον α συ λη η τον ο ολ βον το του Ι

ω α αν νου σκη η νο ος
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τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος Δι

αὐτόμελον
π. Κων/νου Παπαγιάννη

ων Μα θη των ο ρων των σε α α νε

λη η φθης Χρι στε προςτον Πα τε ρα συ

νε ε δρι α α ζων αγ γε λοι προ τρε χον τες

ε κρα αυ γα ζον α ρα τε πυ υ λας α α

ρα τε ο βα σι λευς γα αρ α νη ηλ θε προς

την αρ χι φω ω τον δο ο ξα αν
ἕτερον Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ων Μα θη των ο ρων των σε α α νε

λη η φθης Χρι στε ε προςτον Πα τε ρα

συ νε ε δρι α α ζων Αγ γε λοι προ τρε χον

τες ε κρα αυ γα ζον α ρα τε ε πυ υ λας
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α α ρα τε ο Βα σι λευς γα αρ α νη ηλ

θε προς την α αρ χι φω ω τον δο ο ο

ξαν
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Νη

Nε α α α σα πνο η αι νε σα α

α τω το ον Κυ υ υ υ υ υ ρι ι ι ι

ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ω

ω ω ων ου ου ρα α νω ω ων αι νει ει

τε ε α α αυ το ον εν τοι οις υ υ

υ ψι ι ι ι ι στοις σοι πρε ε πει

υ υ υ υ μνος τω ω ω ω ω Θε

ε ε ε ε ω
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ι νει ει ει ει ει ει τε αυ τον πα

α αν τες οι οι οι Αγ γε ε λοι οι οι οι

οι α α α α αυ του αι νει τε αυ τον

πα σαι αι δυ να α α α α α μει εις α αυ του

ου ου σοι πρε ε πει υ υ υ υ μνος τω ω

ω ω ω Θε ε ε ε ε ω
Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ὁσίου

Ἦχος Νη Βου

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις

αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος

της της με γα λο συ νης Αυ του

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος· Ἀγαρηνοῖς παροικῶν,
τοῖς αὐτοῖς ὡς αἰχμάλωτος, ἐκ Τατάρων δέδοται,
συλληφθεὶς ἀργυρώνητος, ὁ τῆς Ῥωσσίας, γόνος
πιστότατος, καὶ Ἐκκλησίας, Χριστοῦ τε γνήσιος·
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οὗτος ἐν θλίψεσιν, εὗρεν ὡς ἐζήτησε τὸν Ποιητήν, καὶ
πολλαῖς δεήσεσιν, ὁ χαριτώνυμος.

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι

νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα

ρα

Ὢ του παραδόξου θαύματος· ἐν ἀκαθάρτοις
συνών, Ἰωάννης ὁ ἔνθεος, καθαρὸς τῷ σώματι, καὶ
ψυχῇ ὅλος γέγονε, κοιτῶνα ἔχων, τὸ ἱπποστάσιον,
τροφὴν τας ὕβρεις καὶ τὰ λακτίσματα, τήν τε
γυμνότητα, καὶ τὸ ψῦχος, ἅπαντα διὰ Χριστόν,
ἤνεγκε στερρότατα, ὁ τρισμακάριστος.

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω

αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ

γα νω

∆εῦτε Μοναστῶν τὸ σύστημα, τὴν ἱερὰν καὶ
σεπτήν, τοῦ Ὁσίου πανήγυριν, Ἰωάννου σήμερον,
εὐσεβῶς εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ ὄντως, θείας
ἐλλὰμψεως, κατηξιώθη, τὸ φῶς εἰσδέξασθαι· ὢ τῆς
ἀρρήτου σου, προμηθείας ∆έσποτα· δι΄ ἧς ἡμεῖς,
ἔγνωμεν δοξάζειν σε, τὸν Ἀκατάληπτον.
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Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις

αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα λαγ μου

πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον

Αἴγλῃ τριφαοῦς Θεότητος, ἡ ἐνοικοῦσα ἐν σοί,
θαυμαστόν σε ἀνέδειξεν, ὅτι πνευματέμφορος, ἐκ
τῶν θείων λειψάνων σου, ἐδείχθης μάκαρ· ὅθεν
τιμῶμέν σου, ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, μνήμην τὴν
ἔνθεον, οἱ προσπελάζοντες, τῇ σορῷ σου Ὅσιε, καὶ
τῇ μορφῇ, τῆς σεπτὴς Εἰκόνος σου, θεομακάριστε.
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ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

Ἦχος Πα

∆οσιθέου Μοναχοῦ

Nε ε Δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω

και Α γι ι ω Πνε ευ μα α α τι

ις μη ε παι νε σει σε τον ον τως α α

α ξι ε ε ε παι αι αι αι νον η τις

μη θαυ μα α σει ει σου τον τρο ο πον α

ξι ι ι ο θα αυ μα α α α στον ου γαρ

ηρ κε ε ε σθης χα ρι τω νυ με εν τη

της αιχ μα λω σι α α ας κα α α κου ου χι

ι ι α αλλ ε σπευ σας αυ ξη η η σαι

α αυ την δι α των α σκη τι κω ων κα α

μα α των και αι αι ι δρω ω ω ω των
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ου ουκ ε πτο η η θης δε το ο συ υ νο

ο ο λον του φυ λα ατ τειν σε α αυ τον

εν ε ε ε ευ σε ε ε βει ει ει α ε

νω πι ι ον Α γα ρη νω ω ων πα α ρα νο

ο ο ο μων υ βρεις κα θυ πε μει νας και γυ

μνο ο ο τη η η η η η τας και πα α

σαν α αλ λην θλι ι ι ι ψι ιν δι α πολ

λων γαρ ε ε ε πει ει ρα α α σθης και δι

υ πο μο ο νης ε δο κι μα α σθης ε

εκ Θε ε ε ου Ι ω α αν νη η η η

η η η ο ον τω ω ως μα κα α α ρι

ι ι ι ε Ον ι κε τευ ε ε δε ε ο ο
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με ε θα σω θη η η ναι αι τα ας ψυ χα α

ας η η η η μων

Καὶ νῦν... Δοξαστικὸν τῶν αἴνων 
Σαββάτου τῆς Ἀναλήψεως

Ἦχος Νη

π.Κ.Παπαγιάννη

Και νυ υν και α α ει και εις τους αι ω ω νας

των αι αι ω ω ω νω ων α α α μην

νε λη φθης ε εν δο ο ο ξη α πο γη

ης ει εις ου ρα α νους ο τα πα αν τα πλη

ρων τη η Θε ε ο ο ο τη η η η τι

και εν δε ξι α Πα τρος ε ε ε κα θη η σας

ο εν αρ χη Θε ο ος ος Λο ο ο ο γος ο

θεν αι ου ου ρα νι ι αι δυ να μεις ο ο ρω ω
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σαι αι τοις α πο στο ο ο ο ο λοις ε ε

εμ φο βοι οι ε ε ε λε ε ε ε γον τι

νι α τε ε νι ζε ε τε βλε πο ον τες εις τον ου

ρα α α νο ον ου τος ον ε θε ε ε α σα α

σθε αυ τος πα α λι ιν ε ε λε ε ε ε

ε ευ σε ται με τα δο ο ο ξη ης του

κρι ι ι ναι πα α α α σαν τη ην γην και

α πο δου ναι ε ε κα α α στω κα τα τα ε

ε ερ γα α α α αυ του προς ον βο ο η

η η σω ω ω ω μεν α κα τα λη η πτε

Κυ υ υ ρι ι ε δο ο ο ο ο ξα α α

σοι οι οι οι
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Ἦχος Νη

ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν

υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη

εν αν θρω ποις ευ δο κι α

μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ

νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου

με εν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξα

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

γε νε ες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνευ

μα

υ ρι ε ο Θε ος ο α μνο ος του Θε ου
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ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α

μαρ τι ι αν του κο σμο ε λε η σον η

μας ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του ο

σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με

νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε λε η

σον η μας

τι συ ει μονος Α γι ος συ ει μο νος Κυ ρι

ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου πα

τρος α μην

αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε

και αι νε ε σω το ο νο μα σου εις το ναι ω
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να και εις τον αι ω να του αι ω νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η

με ρα ταυ τη α να μαρ τη η τους φυ λα

χθη η ναι η μας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των

Πα τε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε

δο ξα σμε ε νον το ο νο μα α α σου εις

τους αι ω ω νας α μην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ

η μας κα θα α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε

υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ι ι ε δι δα

ξο ον με τα δι και ω μα τα σου
(δὶς)
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υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ι ι ε ε δι

δα ξο ον με τα δι αι ω μα τα σου

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη θης η

μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει

πα Κυ υ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι α

σαι την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ τον σοι

υ ρι ε προς Σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον

με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ

ει ει ο Θε ος μυ

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι

ι σου ο ψο ο με θα φως

α ρα τει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι
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νω σκου σι σε
*

Α γι ος ο Θε ος

Α α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος Α θα να

τος ε λε η σον ημ ας
*(δὶς)

γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον ημ ας

ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι

αι νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην Α γι ος α θα να τος ε

λε η σον η μας

Α α α γι ι ι ο ο ος ο ο Θε ο

ο ος Α α γι ι ι ο ο ο ο ος
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Ι ι σχυ υ υ ρο ος Α γι ι ι ος α α

θα α α α α α να α α α α τος ε λε ε

ε ε ε η η σο ο ο ο ον η η η η

μα α α α α α ας

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου

Ἦχος Δι

κ γης ο κα λε σας σε προς ου ρα νι

ους μο νας τη ρει και με τα θα να τον α

δι α λω ω βη τον το Σκη νος σου Ο σι

ε Συ γαρ εν τη Α σι α ως αιχ μα α

λω τος η χθης εν θα και ω κει ω θεις τω

Χρι στω ω Ι ω αν νη Αυ τον ουν ι κε τευ

ε σω θη ναι τας ψυ χας η μω ω ων
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ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνον Α'
Ἦχος β'

Στίχ. α' Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας
ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. β' Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Στίχ. γ' Ὑπέταξας λαοὺς ἡμῖν, καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς
πόδας ἡμῶν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
∆όξα... Καὶ νῦν...

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Ἀντίφωνον Β'
Στίχ. α' Μέγας Κύριος, καὶ αἰνετὸς σφόδρα.

Ðω σον η μα ας Υι ε ε Θε ου ο

εν δο ξη α να λη φθεις αφ η μων εις τους ου

ρα νους ψαλ λον τας σοι Αλ λη λου ι α

Στίχ. β' Ὅ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ...

Στίχ. γ' Ὅτι Ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχθησαν.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ...

∆όξα... Καὶ νῦν...
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ...
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Ἀντίφωνον Γ'
Ἦχος δ'

Στίχ. α' Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

Ἦχος Δι

νε λη φθης εν δο ξη Χρι στε ο Θε ος η

μων χα ρο ποι η σας τους Μα θη τας τη

ε παγ γε λι α του α γι ου Πνευ μα τος

βε βαι ω θεν των αυ των δι α της ευ λο γι

ι ι ας ο τι συ ει ο Υι ο ο ος του

Θε ου ο λυ τρω της του κο σμου

Στίχ. β' Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη
τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...
Στίχ. γ' Κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν
ψαλτηρίῳ τὸ πρόβλημά μου.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ...
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Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

π. Κ. Παπαγιάννη

Δε ε ευ τε προ σκυ νη σω μεν και προσ πε

ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας Υι

ε ε Θε ου ο εν δο ξη α να λη φθεις

αφ η μων εις τους ου ρα νους ψαλ λον τας σοι

Αλ λη λου ι α

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος Δι

νε λη φθης εν δο ξη Χρι στε ο Θε ος η

μων χα ρο ποι η σας τους Μα θη τας τη

ε παγ γε λι α του α γι ου Πνευ μα τος

βε βαι ω θεν των αυ των δι α της ευ λο γι
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ι ι ας ο τι συ ει ο Υι ο ο ος του

Θε ου ο λυ τρω της του κο σμου

Ἀπολυτίκιον 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου

Ἦχος Δι

κ γης ο κα λε σας σε προς ου ρα νι

ους μο νας τη ρει και με τα θα να τον α

δι α λω ω βη τον το Σκη νος σου Ο σι

ε Συ γαρ εν τη Α σι α ως αιχ μα α

λω τος η χθης εν θα και ω κει ω θεις τω

Χρι στω ω Ι ω αν νη Αυ τον ουν ι κε τευ

ε σω θη ναι τας ψυ χας η μων
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
(Ἁγίου Γεωργίου)

Ἦχος Δι

ς των αιχ μα λω των ε λευ θε ρω της και

των πτω χων υ πε ρα σπι στης α σθε νουν των

ι α τρος βα σι λε ων υ περ μα χος τρο

παι ο φο ρε με γα λο μαρ τυς Γε ω ωρ

γι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε ω σω θη

ναι τας ψυ χας η μων

Κοντάκιον Αὐτόμελον

Ἦχος Δι

ην υ περ η μων πλη ρω σας οι κο

νο μι ι ι ι αν και τα ε πι γης ε

νω σας τοις ου ρα νι ι οις α νε λη φθης εν
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δο ξη Χρι στε ο Θε ο ος η μων ου δα μο

θεν χω ρι ζο ο με νος αλ λα με νων α δι

α α στα τος και βο ων τοις α γα πω ω σι σε

ε γω ει μι ι μεθ υ μων και ου δεις καθ υ

μω ω ων

Ἀπόστολος
Τέκνον Τιμόθεε ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χὰριτι τῇ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ.. (Ζήτει εἰς τὴν 26 Ὀκτωβρίου)

Κοινωνικόν· Εἰς μνημόσυνον...
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