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Ἦχος

λ λη λου ι α αλ λη λου ι α

α αλ λη η λου ι α
(δὶς)

Στίχος Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε.

λ λη λου ι α αλ λη λου ι α α

αλ λη η λου ι α

Στίχος Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

λ λη λου ι α αλ λη λου ι α α

αλ λη η λου ου ι α α α α
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος

π.Κ.Παπαγιάννη

βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι

κο νο μων και το συμ φε ρον πα σιν α πο νε μων

μο νε δη μι ουρ γε α να παυ σον Κυ ρι ε

τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν σοι γαρ την

ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και

πλα στη και Θε ε ω η μων

∆όξα Πατρί...

ν σοι γαρ την ελ πι δα α νε θεν

το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η

μων
Καὶ νῦν...

ε και τει χος και λι με να ε χο μεν και
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πρε σβυν ευ προσ δε κτον προς ον ε τε κες Θε

ον Θε ο το ο κε α νυμ φευ τε των πι στων η

σω τη ρι ι α α α α

Μετὰ α΄ Στιχολογίαν, Καθίσματα Μαρτυρικὰ

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις

θλη τι και εν στα α α σεις ε πι ι τω

σκαμ μα τι τυ ραν νι και αι κι σεις ε πι

τους Μαρ τυ ρας και ι σταν το χο ροι των α

σω μα των βρα βει α κα τε χον τες της νι

κης ε ξε στη σαν τυ ραν νους και βα σι

λεις οι σο φοι κα θει λον τον βε λι αρ ο μο

λο γι α Χρι στου ο ε νι σχυ σας αυ τους
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Κυ υ ρι ε δο ξα α σοι οι

Στίχος· Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ὁ Θεὸς
Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ
εὐλογητὸς ὁ Θεός.

θλη τι κον α γω να υ πο μει ναν τες

οι α γι οι και τα βρα βει α της νι κης πα

ρα σου ου ου κο μι σα με νοι κα τηρ γη σαν

τας ε πι νοι ας των πα α ρα νο ο ο μων

ε δε ξαν το στε φα νους της α α φθαρ σι ας

δι αυ των ο Θε ος δω ρη σαι η μιν το με

γα ε λε ε ο ος

Στίχος· Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωμεν
πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.

ων Α γι ων σου η μνη μη Κυ ρι ε

α νε δει χθη ως πα ρα δει σος ο εν Ε δεμ εν
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αυ τη γαρ α γαλ λε ται πα σα α η κτι σις και

πα α ρα σχου η μιν τη αυ των πα α ρα κλη

σει ει ρη νην και το με γα ε λε ε ο ος

∆όξα Πατρί... Νεκρώσιμον

ν ταις σκη ναι αις των εκ λε κτων και εν

χω ρα των ζω ω ω ων των ους προ σε λα βου

Ι η σου ευ σε βως κοι οι μη θεν τας κα τα τα

ξον ως ευ δι αλ λα κτος Θε ος και εμ

πλη σον του α νε σπε ρου σου φω τος και της

ε που ρα νι ου σου χα ρας α ξι ω ω σο

ον
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

την ευ λο γη με νην κα λε σας σου ου
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Μη τε ρα ηλ θες ε πι το πα θος ε κου σι α

βου λη λαμ ψας εν τω σταυ ρω α να ζη τη σαι

θε λων τον Α δαμ λε γων τοι οις Αγ γε λοις

συγ χα ρη τε ε μοι ο τι ευ ρε θη η α πο

λο με νη δραχ μη ο παν τα σο φως οι κο νο

μη σας δο ξα α σοι οι

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν
Εὐλογητάρια Ἦχος πλ. α΄

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Τῶν ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν
παραδείσου· εὕρω κἀγώ, τὴν ὁδὸν διὰ τῆς μετανοίας· τὸ
ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγώ εἰμι· ἀνακάλεσαί με, Σωτήρ, καὶ
σῶσόν με.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Οἱ τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ κηρΰξαντες καί σφαγιασθέντες
ᾤσπερ ἄρνες καί πρός ζωήν τήν ἀγήρω, ἅγιοι, καί ἀΐδιον
μετατεθέντες, τοῦτον ἐκτενῶς, μάρτυρες, αἰτήσασθε
ὀφλημάτων λΰσιν ἡμῖν δωρίσασθαι.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Οἱ τήν ὁδόν τήν στενήν βαδίσαντες τεθλιμμένην πάντες οἱ
ἐν βίῳ· οἱ τόν σταυρόν ὡς ζυγόν ἀράμενοι καί ἐμοί
ἀκολουθήσαντες ἐν πίστει, δεῦτε ἀπολάβετε ἅ ἡτοίμασα
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ὑμῖν βραβεῖα καί στέφη τά οὐράνια.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εἰκών εἰμι τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα φέρω
πταισμάτων· οἰκτείρησον τὸ σὸνπλάσμα, ∆έσποτα καὶ
καθάρισον σῇ εὐσπλαγχνίᾳ καὶ τὴν ποθεινὴν πατρίδα
παράσχου μοι, παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μὴ ὄντων πλάσας με, καὶ εἰκόνι σου θείᾳ
τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν με ἐπιστρέψας εἰς
γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθην, εἰς τὸ καθ' ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ
ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι.

στιχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Ἀνάπαυσον, ὁ Θεός, τούς δοΰλους σου καί κατάταξον
αὐτούς ἐν παραδείσῳ, ὅπου χοροί τῶν ἁγίων, Κύριε, καί οἱ
δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς φωστῆρες· τούς κεκοιμημένους
δούλους σου ἀνάπαυσον, παρορῶν αὐτῶν πάντα τά
ἐγκλήματα.

∆όξα... Τριαδικὸν
Τὸ τριλαμπὲς τῆς μιᾶς Θεότητος, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν
βοῶντες· Ἅγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ ἄναρχος, ὁ συνάναρχος Υἱὸς καὶ
τὸ θεῖον Πνεῦμα· φώτισον ἡμᾶς πίστει σοι λατρεύοντας καὶ
τοῦ αἰωνίου πυρὸς ἐξάρπασον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαῖρε σεμνή, ἡ Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα εἰς πάντων σωτηρίαν, δι'
ἧς γένος τῶν ἀνθρώπων εὕρατο τὴν σωτηρίαν· διὰ σοῦ
εὕροιμεν παράδεισον, Θεοτόκε ἁγνὴ εὐλογημένη.

Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. ∆όξα σοι ὁ Θεός. (γ΄)
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Νεκρώσιμον Κάθισμα

Ἦχος Κε
π.Κ.Παπαγιάννη

να παυ σον Σω τηρ η μων με τα δι και

αι ων τους δου λους σου και του τους κα τα σκη

νω σον εν ταις αυ λαις σου κα θω ως γε γρα πται

πα ρο ρων ως α γα θος τα πλημ με λη μα τα

αυ των τα ε κου σι α και τα α κου σι α

και παν τα τα εν α γνοι οι α και γνω ω

σει φι λαν θρω πε

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

εκ Παρ θε νου α να τει λας τω

κο σμω Χρι στε ο Θε ος υι ους φω τος

δι αυ της α να δει ει ξας ε λε η σον η
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μα α ας

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς (χῦμα)

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ
ἀνόμημά μου·
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ

τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία

μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός.
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου

ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις

ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ

κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς

με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλ-

λιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν

μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα

εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ

πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ

πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ

ἐπιστρέψουσι.
Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας
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μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην
σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις.
Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ
ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ
οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ·
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ

ὁλοκαυτώματα·
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ὁ Κανὼν τοῦ Πεντηκοσταρίου

Ἦχος Βου

ᾨδὴ Α' ὁ Εἱρμὸς

ς εν η πει ρω πε ζευ σας ο Ι σρα

ηλ εν α βυσ σω ι χνε σι τον δι ω κτην Φα ρα

ω κα θο ρων πον του με νον Θε ω ε πι νι

κι ον ω δην ε βο α α σω ω με εν

Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε.
Ψυχῶν πασῶν ὁ ∆εσπότης καὶ ποιητής, καὶ κριτὴς καὶ
Κύριος, οὗπερ πάντων τῶν ἐν γῇ, ἐν χειρὶ τὰ πέρατα,
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αὐτός, οὓς μετέστησας πιστοὺς ἐν σοὶ ἀνάπαυσον.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Ὑπὲρ παντὸς κοιμηθέντων γένους βροτῶν, ἡλικίας
∆έσποτα, ἀξιώματος ὁμοῦ, καὶ μεγέθους, ἅπαντες
θερμῶς, δυσωποῦμεν, ὅπως σώσῃς οὓς μετέστησας.

∆όξα Πατρί...
Χειρὶ ἀχράντῳ σου Λόγε ὁ ἀπὸ γῆς, πλαστουργήσας
μόνος με, καὶ ψυχώσας ὡς Θεός, ζωηρᾷ ἐμπνεύσει σου,
αὐτός, οὓς ἐντεῦθεν προσελάβου σῶσον εὔσπλαγχνε.

Καί νῦν... Θεοτοκίον
Ἁγνὴ Παρθένε τοῦ κόσμου καταφυγή, καὶ στερρὰ
ὑπέρμαχε, ἱκεσίαις σου θερμαῖς, ὑπὲρ πάντων
πρέσβευε τῶν σέ, κεκτημένων ἐν ἀνάγκαις τεῖχος
ἄρρηκτον.

ᾨδὴ Γ' ὁ Εἱρμὸς

υκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι ε

ο Θε ος μου ο υ ψω σας το κε ρας των πι

στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η μας εν τη

πε τρα της ο μο λο γι α ας σου

Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε.
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Ἰσχὺϊ δόξης θεϊκῆς, ὁ τῆς γῆς ἐξ ἐσχάτων, ὡς νεφέλαις
ἀνάγων, τῶν πιστῶν πρὸς σὲ ψυχάς, οὓς ἐκ περάτων
Χριστέ, προσελάβου δούλους σου ἀνάπαυσον.

Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.
Σὺ μόνος εἶ ὁ καθιστῶν, βασιλεῖς καὶ δυνάστας, καὶ
κριτὰς σὺν τοπάρχαις· ὅθεν πάντων ὡς Θεός, αὐτὸς
ἐν κρίσει τῇ σῇ, ῥῦσαι τούτους Σῶτερ τῆς κολάσεως.

∆όξα Πατρί..
Ἀπάσης γῆς ὁ ποιητής, σὺν πρεσβύταις παρθένοις,
καὶ σὺν νέοις ἐφήβοις, οὓς προσελάβου Χριστέ, τῆς
αἰωνίου χαρᾶς, καὶ τρυφῆς σου τούτους καταξίωσον.

Καί νῦν.. Θεοτοκίον
Ἐλπὶς τοῦ κόσμου κραταιά, ∆έσποινα Θεοτόκε, μὴ
ἀπώσῃ τοὺς πόθῳ, σοὶ προστρέχοντας ἀεί, ἀλλ'
ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, πάσης ῥῦσαι ζάλης τοὺς τιμῶντάς
σε.

Ὁ Εἰρμὸς

υκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι ε

ο Θε ος μου ο υ ψω σας το κε ρας των πι

στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η μας εν τη

πε τρα της ο μο λο γι ας σου ου ου
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Μεσώδιο Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ὁ τὰ πάντα ποιήσας νεύματι σῷ, τοὺς ἐν πίστει
θανέντας Χριστιανούς, πατέρας προπάτορας,
πάππους δὲ καὶ προπάππους τε, ἀδελφοὺς καὶ
φίλους, πλουσίους καὶ πένητας, βασιλεῖς καὶ
ἄρχοντας, ὁμοῦ καὶ μονάζοντας, ὅπου τῶν ∆ικαίων
καὶ Ἁγίων σου πλήθη, ἁπάντων ἡ οἴκησις,
δυσωποῦμεν ἀνάπαυσον, ὡς Θεὸς εὐδιάλλακτος,
∆έσποτα Χριστὲ Βασιλεῦ, τῶν πταισμάτων ἄφεοιν
παρέχων αὐτοῖς, ὧν ἐξήμαρτον πάντες οἱ δοῦλοί σου.

Θεοτοκίον
Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ Χήρα ἐκείνη δύο
λεπτά, προσφέρω σοι ∆έσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν
χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια,
πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρουσα· ὅθεν ὡς ἐκ
μέσης, φλογιζούσης καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων
με, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι· Θεοτόκε βοήθει μοι,
πρεσβεύουσα Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων
ἄφεσιν δοθῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου.

ᾨδὴ ΣΤ' ὁ Εἱρμὸς

ου βι ου την θα λασ σαν υ ψου με

νην κα θο ρων των πει ρα σμων τω κλυ δω νι τω

ευ δι ω λι με νι σου προσ δρα μων βο
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ω σοι α να γα γε εκ φθο ρας την ζω ην μου πο

λυ ε λε ε ε ε

Κοντάκιον
Τοὺς μεταστάντας ἀφ' ἡμῶν ἐκ τῶν προσκαίρων, ἐν
ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν κατασκήνωσον, καὶ μετὰ
∆ικαίων ἀνάπαυσον, Σῶτερ ἀθάνατε· εἰ γὰρ ὡς
ἄνθρωποι ἥμαρτον ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ σὺ ὡς
ἀναμάρτητος Κύριος, ἄφες αὐτοῖς τὰ ἑκούσια
πταίσματα, καὶ τὰ ἀκούσια, μεσιτευούσης τῆς
τεκούσης σὲ Θεοτόκου, ἵνα συμφώνως βοήσωμεν ὑπέρ
αὐτῶν, Ἀλληλούϊα.

Ὁ Οἶκος
Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος, ὁ ποιήσας καὶ
πλάσας τὸν ἄνθρωπον· οἱ βροτοὶ οὖν ἐκ γῆς
διεπλάσθημεν, καὶ εἰς γῆν τὴν αὐτὴν πορευόμεθα,
καθὼς ἐκέλευσας ὁ πλάσας με καὶ εἰπών μοι· Ὅτι γῆ
εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, ὅπου πάντες βροτοὶ
πορευσόμεθα, ἐπιτάφιον θρῆνον ποιοῦντες ᾠδὴν τό,
Ἀλληλούϊα.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ

Πεντηκοσταρίου
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος
κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς
αἰωνίου, οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν.
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Τὰς τῶν προαναπαυσαμένων ψυχὰς κατάταξον,
∆έσποτα Χριστέ, ἐν ταῖς τῶν ∆ικαίων σου σκηναῖς,
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀθάνατος, Ἀμήν.

ᾨδὴ Η' ὁ Εἱρμὸς

Ἦχος Βου

Αι νου μεν ευ λο γου μεν και προ σκυ νου μεν

τον Κυ ρι ον

κ στη θι φριτ των ου ρα νε και σα λευ θη

τω σαν τα θε με λι α της γης ι δου ου

γαρ εν νε κροις λο γι ζε ται ο εν υ ψι στοις οι

κων και τα φω σμι κρω ξε νο ο δο χει ται

ον παι δες ευ λο γει τε ι ε ρεις α α νυ μνει τε

λα ο ος υ περ υ ψου ου τε εις παν τας

τους αι ω να α ας
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ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

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 τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τωςτων Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την

ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ νο ο

με εν

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
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τωςτων Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την

ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ νο ο

με εν

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 νε αν τοις φο βου με νοις αυ

τον

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βιμ

και εν δο κο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
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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 με

γα λυ υ νο με εν

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 ε ραν των Χε ρου βιμ

και εν δο κο 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 με

γα λυ υ νο με εν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και
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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

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 ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν

την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα α λυ

υ νο ο με εν

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 ω ως αι ω
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νος

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 ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν

την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα α λυ υ

νο ο με εν

ᾨδὴ Θ΄ Εἰρμὸς

πο ρει πα α σα γλωσ σα ευ φη μειν προ

ος α ξι αν ι λιγ γι α δε νους και υ περ κο

σμι ος υ μνειν σε Θε ε ο το κε ο μως α γα

θη υ παρ χου σα την πι ι στιν δε χου και

γαρ τον πο θον οι δας τον εν θε ον υ μων συ
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γαρ Χρι στι α νω ω ων ει προ στα τις σε

με γα λυ νο ο με εν

ξι ον ε στιν ως α λη θως μα κα ρι ζειν

σε την Θε ε ο το κον την α ει μα κα

ρι στον και πα να μω μη τον και μη τε ρα

του Θε ου η μων την τι μι ω τε ε ραν

τω Χε ρου βιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι

τως των Σε ρα φιμ την α δι α φθο ο ρως Θε ον

Λο γο ον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το

ο ο κον σε με γα λυ υ νο με ε εν
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

νη μην τε λουν τες πα αν των των κοι μη

θεν των εν Χρι στω και τε λευ ται ας η

με ε ρας μνη μην ποι η η σω μεν πι

στοι υ περ η μων τε ε κα κει ει νων Χρι

στον α ει δυ σω πουν τες

Θεοτοκίον, τὸ ὅμοιον·

γλυ κα σμος των Αγ γε ε λων των

θλι βο με ε νων η χα ρα Χρι στι α

νων η προ στα α τις Παρ θε νε Μη τη

ηρ Κυ ρι ου αν τι λα βου μου ου και ρυ

υ υ σαι των αι ω νι ω ων βα σα νων
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Δι
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

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

νει ει ει τε τον Κυ ρι ον εκ των ου ρα

νων αι νει τε αυ τον εν τοι οις υ ψι στοις

σοι πρε πει υ μνος τω Θε ω

ι νει τε αυ τον παν τες οι Αγ γε λοι αυ

του αι νει ει ει τε αυ τον πα σαι αι

δυ να μεις αυ του σοι πρε πει υ μνος τω Θε

ω
Στιχηρὰ Προσόμοια

π.Κ.Παπαγιάννη
Ἡ ἀπεγνωσμένη

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να

στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα
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το πλη θος της με γα λω συ υ νης αυ του

ο βε ρον το τε λος το του θα να του και

φρι κτη η κρι σις η του ∆ε σποτου το πυρ γαρ

το α σβε στον ηυ τρε πι σται αι ε κει σε σκω

ληξ α κοι μη τος κο λα ζων και βρυγ μος τω ων ο

δον των σκο τος ε ξω τε ρον υ παρ χει και

αι ω νι ι α δι κη δι ο ο ο κρα ξω

μεν προς τον Σω τη ρα ους ε ξε λε ξω εκ των

προ σκαι ρων α να παυ σον δι α το με ε γα

σου ε λε ο ος

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

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

αν τες οι τω βι ι ω προ στε τη κο τες δευ

τε εν τοις τα α φοις ε ξε στη κο τες εγ κυ

ψα τε ι δε τε του κο σμου τη ην α πα την

που νυν του σω μα τος το καλ λος και η δο ξα

α του πλου του που δε η ε παρ σις του βι

ι ου ον τως μα ται αι α παν τα δι ο ο

ο κρα ξω μεν προς τον Σω τη ρα ους ε ξε λε

ξω εκ των προ σκαι ρων α να παυ σον δι α το

με γα σου ε λε ο ος

Αι νει τε αυ τον εν τυ μπα νω και χο

ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαις και
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αι ορ γα νω

υν ε πι τον τα φον ο ε πι θρο νου νυν ο εν

πορ φυ υ ρα φθο ραν υ πε δυ ουκ ε τι εν

θρο νω γαρ αλλ' εν μνη μα α τι κει ται ι δε

εξ ε λι πε εις τε λος το βα σι λει ει ον κρα

τος ι δε ως ο ναρ των αν θρω πων πα ρο

δευ ει ει ο βι ος δι ο ο κρα ξω μεν προς τον

Σω τη ρα ους εξ ε λε ξω εκ των προσ και ρων

α να παυ σον δι α το με γα σου ε λε

ο ος

Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα
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λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον

Κυ ρι ον

αν τας τους εν θε εν δε με τα τε θεν τας

ε πι αι ω νι ι ου ζω ης ελ πι δι και

βι ον αλ λα ξαν τας παν τοι ω Σω ω τερ τροπω

πα σαν κα τα στα σιν και γε νος και η λι

κι ι αν πα σαν αν δρας ο μου τε και γυ ναι

κας και αρ τι το ο κα βρε φη ως φι λα αν

θρω πος εν κολ ποις τα ξον του Α βρα αμ τε και

εν το ποις α νε σε ως δι α το με ε γα

σου ε λε ο ος
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∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι ω

και Α γι ι ω Πνε ε ευ μα τι

ς α α α αν θος μα α ραι αι νε ε

ται αι και ως ο ο ναρ πα ρε ε ερ χε

ται και δι α λυ υ ε ε ε ται πα ας α α

αν θρω ω ω ω πος πα λι ιν δε η χου ου

σης της σα α αλ πιγ γος νε κροι οι ως εν

συσ σει ει ει σμω παν τες α α να στη

η η σο ο ο ον ται προς την σην υ πα αν

τη η σιν Χρι στε ε ε ε ε ο ο Θε ε ε

ος το ο τε ε ∆ε ε σπο ο τα ους με τε
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ε στη σα ας εξ η η μων εν ταις των α γι ω

ων σου κα τα α τα α α ξο ον σκη η η

ναις τα του ου ου ου των ε ε εγ κλη η

μα α τα πα ρι δω ω ων α α γα α

α θε
Τὸ αὐτὸ εἰς Εἰρμολογικὸν μέλος

Ἦχος Πα

Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνευ

μα τι

ς αν θος μα ραι νε ται και ως ο ο ναρ

παρ ερ χε ται και δι α λυ ε ται πα

ας αν θρω πος πα λιν δε η χου ου σης της σαλ πιγ

γος νε κροι ως

Δ

εν συσ σει σμω παν τες α να
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στη σο ον ται προς την σην υ παν τη σιν Χρι στε ο Θε

ος το τε ∆ε σπο ο τα ον με τε στη σας εξ η

μων εν ταις των α γι ων σου κα τα τα ξον σκη

ναις το πνευ μα του σου δου λου Χρι στε

ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Και αι νυ υ υν και α α ει και εις τους αι αι

ω ω ω νας των αι ω ω νων α α α α μην

υ ει ει ο Θε ος η η μων ο εν σο

φι α α τα α πα α αν τα δη μι ουρ γω ω

ων και αι πλη η η ρων προ φη τας εξ α

πε στει ει λα α ας Χρι ι στε προ φη τευ σαι

σου ου τη η ην πα α α ρου ου σι ι ι αν
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και α πο ο στο ο ο λου ους κη ρυ υ ξαι αι

σου ου τα με γα λει ει ει ει α και οι

μεν προ ε φη τευ σαν την ε ε ε λε ευ σι

ι ιν σου οι δε τω βα πτι σμα α τι ε φω

ω ω τι σα αν τα ε ε ε ε θνη μαρ τυ

ρες δε ε ε πα α θο ο ον τες ε τυ χον ω

ων περ ε πο ο ο ο ο θου ουν και πρε σβευ

ει ει σοι ο χο ρος των αμ φο τε ε ε ρων συν τη

τε κου ου ου ση η η η σε α να α παυ

σον ο Θε ε ος ψυ χας α ας προ ο οσ ε ε

λα α α βου και η μας κα τα ξι ω ω

σον της βα σι λει ει ει α α α ας σου
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ο σταυ ρον υ υ πο ο ο μει ει ει να ας

δι ε με ε τον κα τα κρι ι τον ο λυ τρω τη ης

μου και Θε ο ο ο ο ος

Τὸ αὐτὸ εἰς Εἰρμολογικὸν μέλος

Ἦχος Βου

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

νων α μην

υ ει ο Θε ος η μων ο εν σο φι α τα

παν τα δη μι ουρ γων και πλη ρων Προ φη η

τας ε ξα πε στει λας Χρι στε προ φη τευ σαι

σου την πα ρου σι αν και Α πο στο ο λους

κη ρυ ξαι σου τα με γα λει α και οι μεν

προ ε φη τευ σαν την ε ε λευ σιν σου οι δε
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τω βα πτι σμα τι ε φω τι σα αν τα ε θνη

μαρ τυ ρες δε ε τυ χον ων περ ε πο ο θουν

και πρεσβευ ει σοι ο χο ρος των αμ φο τε ρων

συν τη τε κου ση σε α να παυ σον Κυ ρι

ε ψυ χας ας προ ο σε λα α α α βου ου

και η μα α ας κα τα ξι ω σον της βα

σι λει α ας σου ο Σταυ ρον υ πο μει νας

δι ε με ε ε τον κα τα κρι ι τον

ο λυ τρω της μου και Θε ο ο ος

Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

∆οξολογία μικρή (χῦμα)
*∆όξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. ∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
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*Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε,
δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν
μεγάλην σου δόξαν.

*Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ,
Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

*Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ
αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ
αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

*Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ
τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

*Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς
Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

*Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

*Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου,
ὅτι ἥμαρτόν σοι.

*Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ
θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

*Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα
φῶς.
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*Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

*Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἀναμαρ-
τήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

*Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.

*Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

*Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

*Εὐλογητὸς εἶ, ∆έσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώ-
ματά σου.

*Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου.

*Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν
χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

*Σοὶ πρέπει αἶνος, Σοὶ πρέπει ὕμνος, Σοὶ δόξα πρέπει,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ
ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Πληρωτικὰ
Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.
Κύριε ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... Κύριε ἐλέησον.
Τὴν ἡμέραν πᾶσαν...
Παράσχου Κύριε. (μετά από κάθε δέηση).....

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν... Ἀμήν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Στιχηρὰ Προσόμοια, Θεοφάνους

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Ὅλην ἀποθέμενοι

χων α κα τα λη πτον την εις η μας

ευ σπλαγ χνι αν και πη γην α κε νω τον θε

ι κης χρη στο τη τος πο λυ ε λε ε τους προς

σε ε ∆ε σπο τα με τα βε βη κο ο τας εν

γη η ζων των κα τα σκη νω σον εις τα σκη νω

μα τα τα α γα πη τα και πο θου με να κα

τα σχε σιν δω ρου με νος την δι η νε κω ως
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δι α με νου σαν συ γαρ υ περ πα αν των εξ ε

χε ας το αι μα σου Χρι στε και ζω η φο ρω

τι μη μα τι κο σμον ε ξη γο ρα σα ας

Στίχος· Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου Κύριε.

ε κρω σιν υ πε μει νας ζω ο ποι ον

ε κου σι ως και ζω ην ε πη γα σας και

τρυ φην α ι δι ον πι στοις δε δω κας θε ι

κη η ∆ε σπο τα ε ευ σπλαγ χνι α μο νε παν

οι κτιρ μον α να μαρ τη τε εν η δε ο με

θα τους κε κοι μη με νους κα τα τα ξον ελ πι δι

α να στα σε ως λυ σιν των πται σμα α των δω ρου

με νος ι να δι α πα αν των υ μνη ται σου
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το ο νο μα Χρι στε και σε σω σμε νοι δο

ξα ζω μεν την φι λαν θρω πι α αν σου ου

Στίχος· Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν, ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

ων των κυ ρι ευ ον τα θε αρ χι

κη ε ξου σι α και νε κρων δε σπο ζον τα

σε Χρι στε γι νω ω σκον τες ι κε τευ ο μεν τους

πι στου ους δου λους σου τους προς σε τον μο ο

νον ευ ερ γε ε την εκ δη μη σαν τας αυ

τος α να παυ σον συν τοις εκ λε κτοι οις σου φι λαν

θρω πε εν το ποις α να ψυ ξε ως εν ταις των

α γι ι ων λαμ προ τη σι θε λη της ε λε ε

ους υ παρ χεις γαρ και σω ζεις ως Θε ος ους
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κατ' ει κο να σου ε πλα σας μο νε πο λυ ε

λε ε ε ε

∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

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

λ γος τω Α δαμ ε χρη μα τι ι σεν

η του ξυ λου α πο ο γε ευ σις πα

λαι αι ε ε εν Ε ε δεμ ο τε ο φις ι

ον ε ε εξ η ρε ευ ξα α α α το δι αυ

του γαρ εισ ηλ θεν ο θα α α να α α α

α α τος παγ γε νη κα τε σθι ι ω ω ων

τον α αν θρω ω ω ω πον αλλ ελ θων ο
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ο ο ∆ε σπο ο ο της κα α θει ει ει ει λε

τον δρα α κο ο ο ον τα και α να α α α

στα α α α σιν η μι ιν ε ε ε δω ρη η

σα α α α το προς αυ το ον ουν βο η

σω ω μεν φει σαι Σω ω τηρ και ου ους προ

ο ο σε ε λα α α βου με τα των εκ λε

κτω ων σου ου α να α α πα α α αυ σον

ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

Ἦχος Δι
π.Κ.Παπαγιάννη

Ὅλην ἀποθέμενοι

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

α μην

φθης εν δι αι τη μα θε ο πρε πες
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Πα να γι α και Θε ον ε χω ρη σας και Θε

ον ε γε εν νη σας α πει ρο γα με εν δυ σι ι

φυ σε σιν εν δυ σιν ου σι ι αις εν μι α

α τη υ πο στα σει δε αυ τον ι κε τευ ε τον

μο νο γε νη η και πρω το το κον τον σε

παρ θε νον α μω μον και με τα τον το κον φυ λα

ξαν τα ψυ χας α να πα αυ σαι των πι στει

κοι μη θεν των εν φω τι εν α κη ρα τω

φαι δρο τη τι και μα κα ρι ο τη τι ι ι

Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ
ὀνόματί Σου, Ὕψιστε· τοῦ ἀναγγέλειν τὸ πρωῒ τὸ
ἔλεός Σου καὶ τὴν ἀλήθειάν Σου κατὰ νύκτα.

Τρισάγιον
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙON

Ἦχος

βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι

κο νο μων και το συμ φε ρον πα σιν α πο νε μων

μο νε δη μι ουρ γε α να παυ σον Κυ ρι ε

τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν σοι γαρ την

ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και

πλα στη και Θε ε ω η μων

∆όξα.. Καί νῦν...

ε και τει χος και λι με να ε χο μεν και

πρε σβυν ευ προσ δε κτον προς ον ε τε κες Θε

ον Θε ο το ο κε α νυμ φευ τε των πι στων η

σω τη ρι ι α α α α
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος νη

Α μην

1.

υ ρι ε ε λε ε η σον

2.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

3.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

4.

υ ρι ε ε λε ε ε η η σον

5.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

6.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

7.

υ ρι ε ε ε λε η σον
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8.

υ ρι ε ε ε λε η σον

9.

υ ρι ε ε λε η σον

10.

υ ρι ε ε λε ε η σον

11.

υ ρι ε ε λε ε η σον

12.

υ ρι ε ε λε ε η σον

περ Α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η μας
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ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ Α΄
Ἠχος β΄

στίχ. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.
στίχ. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν
ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
στίχ. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου
ἀγαλλιάσομαι.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
στίχ. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν
ἀδικία ἐν αὐτῷ.
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

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

ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ Β΄
Ἦχος πλ.α΄

στίχ. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶπεριεζώσατο.
Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.
στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ
σαλευθήσεται.
Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.
στίχ. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης,
θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος.
Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.
στίχ. Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ
οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα
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ἡμερῶν.
Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

Ὁ Μονογενὴς

Ἦχος Δι

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους

αι ω νας των αι ω νων α μην

Μο νο γε νης Υι ο και Λο γος

του Θε ου α θα να τος υ πα α αρ αρ χων

και κα τα δε ξα με νος δι α την η με

τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη ναι

εκ της α γι ας Θε ο το κου και α ει παρ

θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας

σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να
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τω θα να τον πα τη σας εις ων της Α γι

ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω Πα

τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω σον η μα

α ας

ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ Γ΄
Ἠχος β΄

στίχ. ∆εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν
τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,
ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα.
στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν
ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός...
στίχ. Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ
πᾶσαν τὴν γῆν.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός...

(εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου)
στίχ. ∆εῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός...
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙON

Ἦχος

βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι

κο νο μων και το συμ φε ρον πα σιν α πο νε μων

μο νε δη μι ουρ γε α να παυ σον Κυ ρι ε

τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν σοι γαρ την

ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και

πλα στη και Θε ε ω η μων

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον

Ἦχος Νη Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

ε τα των α γι ων α να παυ σον Χρι

στε τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν θα ουκ

ε στι πο νος ου λυ πη ου στε ναγ μος αλ
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λα ζω η η α τε λευ τη το ο ο ος

Προκείμενον, Ἦχος πλ. β'
Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται.

Στίχος· Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου.

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
Ἀνάγνωσμα.
δελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν

κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποί οἱ
μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γάρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς
ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς
κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γάρ
ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ
περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ
φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν
κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι
Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν
Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες
οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σύν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν
νεφέλαις, εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα,
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Κοινωνικὸν σύντομον

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

α κα ρι ι οι ους εξ ε λε ε ε ε ξω και

προσ ε λα α βου Κυ υ ρι ι ι ε και

το μνη μο συ υ νον α αυ των εις γε νε α

αν και αι γε νε ε α αν Αλ λη λου ου ι ι ι

ι α
Ἀντὶ τοῦ "Εἴδωμεν τὸ φῶς"

Ἦχος

βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι

κο νο μων και το συμ φε ρον πα σιν α πο νε μων

μο νε δη μι ουρ γε α να παυ σον Κυ ρι ε

τας ψυ χας τω ων δου λων σου εν σοι γαρ την

ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και

ΨΥΧΟΣΣΑΒΑΤΟΝ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΝΧ 05/2018



51

πλα στη και Θε ε ω η μων

ΠΛΗΡΩΘΗΤΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ  ΗΜΩΝ
Στίχος. Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον·

Ἦχος Δι
Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας

λη ρω θη τω το στο μα η μων αι

νε σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ μνη σω

μεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι ω

σας η μας με τα σχειν των α γι ων μυ στη

ρι ι ων σου στη ρι ξον η μας εν τω

σω α γι α σμω ο λην την η με ραν με λε

ταν την δι και ο συ υ νην σου Αλ λη

λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ου ι α α α
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ΠΛΗΡΩΘΗΤΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ  ΗΜΩΝ
Στίχος. Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον·

Ἦχος
Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας

λη ρω θη τω το στο ο μα η μων αι νε

σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ μνη σω μεν την

δο ξαν σου ο τι η ξι ω σας η μας με τα

σχειν των α γι ων μυ στη ρι ων σου στη ρι ξον

η μας εν τω σω α γι α σμω ο λην την η

με ραν με λε ταν την δι και ο συ νην σου Αλ

λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου

ι α α α
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