
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ)
Τῇ 17ῃ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, 
Ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας, τοῦ θαυματουργοῦ.

Εἰς τὸν Ὄρθρον
Ἦχος Κε

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 ι ι ι ου

Στίχος· Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω )

Στίχος· 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 ι ι ου

Στίχος· Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

ον συν α ναρ χον λο γον Πα τρι και Πνευ μα

τι τον εκ Παρ θε νου τε χθεν τα εις σω τη

ρι αν η μων α νυ μνη σω μεν πι στοι και

προ σκυ νη σω μεν ο τι ηυ δο κη σε σαρ κι

α νελ θειν εν τω σταυ ρω και θα να τον υ πο μει

ναι και ε γει ραι τους τε θνε ω ω τας εν

τη εν δο ξω α να στα σει Αυ του

∆όξα Πατρί... Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου

Ἦχος
π.Κ.Παπαγιάννη

ν προ σευ χαις γρη γο ρων ταις των θαυ

μα των ερ γα σι αις εγ καρ τε ρων ε πω νυ

μι αν ε κτη σω τα κα το ορ θω μα τα αλ

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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λα πρε σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω πα τερ Γρη

γο ρι ε φω τι σαι τας ψυ χας η μων μη

πο τε υ πνω σω μεν εν α μαρ τι αις ει εις θα

να τον
Καὶ νῦν...Θεοτοκίον, ὁμόηχον

δι η μας γεν νη θεις εκ Παρ θε νου

και σταυ ρω σιν υ πο μει να ας α γα α θε

ο θα να τω τον θα να τον σκυ λε ευ σας και

ε γερ σιν δει ξας ως Θε ος μη πα ρι δης ους

ε πλα σας τη χει ει ρι σου δει ξον την φι

λαν θρω πι αν σου ε λε η μον δε ξαι την

τε κου σαν σε Θε ο το ο κον πρε σβευ ου

σαν υ περ η μων και σω ω σον Σω τηρ η μων

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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λα ον α πε γνω σμε ε νο ο ο ον

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν

Ἦχος Κε

ον Σταυ ρον του Κυ ρι ου ε γκω μι α σω

μεν την τα φην την α γι αν υ υ μνοις τι μη

σω μεν και την α να στα σιν αυ του υ περ δο

ξα σω μεν ο τι συν η γει ρε νε κρους εκ των μνη

μα των ως Θε ος σκυ λευ σας κρα τος θα να

του και ι σχυν δι α βο ο λου και τοις

εν Α δη φως α νε τει ει λε

∆όξα Πατρί...

υ ρι ε νε κρος προσ η γο ρευ θης ο νε

κρω ω σας τον θα να τον εν μνη μα τι ε τε

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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θης ο κε νω ω σας τα μνη μα τα α νω στρα τι

ω ται τον τα φον ε φυ λατ τον κα τω τους

απ αι ω νος νε κρου ου ους ε ξα νε στη

σας παν το δυ να με και α κα τα λη πτε

Κυ υ ρι ε δο ξα α σοι

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

αι ρε Πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο

δευ τος χαι ρε τει χος και σκε ε πη των προσ

τρε χον των εις Σε χαι ρε α χει μα στε λι μην

και α πει ρο γα με η τε κου σα εν σαρ κι

τον ποι η την σου και θε ον πρε σβευ ου σα μη

ελ λει πης υ περ των α νυ μνου ουν των και

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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προ σκυ νουν των τον το κο ον σου

Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν

Ἦχος Κε

υ ρι ε με τα την τρι η με ρον σου α

να στα σιν και την των α πο στο ο λων προ σκυ νη

σιν ο Πε τρος ε βο α σοι γυ ναι κες α πε

τολ μη σαν κα γω ω ω ε δει λι α σα λη

στης ε θε ο λο γη σε κα γω ηρ νη σα μην

σε α ρα κα λε σεις με του λοι που μα θη

την η πα λιν δει ξεις με α λι ε α βυ θου

αλ λα με τα νο ουν τα με δε ξαι ο Θε ος και

σω σο ον με

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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∆όξα Πατρί...

υ ρι ε εν με σω σε προσ η λω σαν οι

πα ρα νο μοι των κα τα δι κων και λογ χη

την πλευ ραν σου εξ ε κεν τη σαν ω ε λε

η η μον τα φην δε κα τε δε ε ξω ο

λυ σας Α δου τας πυ λας και α νε ε ε στης

τρι η με ρος ε δρα μον γυ ναι κες ι

δει ειν σε και α πηγ γει λαν α πο στο ο ο

λοις την ε γερ σιν υ περ υ ψου με νε Σω τηρ

ον υ μνου σιν αγ γε λοι ευ λο γη με νε Κυ υ ρι

ε δο ξα α σοι

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

πει ρο γα με νυμ φη θε ο γεν νη

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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τρι α η της Ευ ας την λυ υ πην χα

ρο ποι η σα σα α νυ μνου μεν οι πι στοι και

προ σκυ νου μεν σε ο τι α νη γα γες η μας

εκ της αρ χαι ας α ρας και νυν δυ σω πει α

πα αυ στως παν υ μνη τε παν α γι ι α

εις το σω θη ναι η μας

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα)
Ἦχος Κε

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα

δι και ω μα τα σου

ων Αγ γε λων ο δη μος κα τε πλα γη ο

ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθε εν τα του

θα να του δε Σω τερ την ι σχυν κα θε λο ον τα

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και

εξ Α δου πα αν τας ε λευ θε ρω σαν τα

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα

δι και ω μα τα σου

ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω Μα

θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα α πτω ων εν

τω τα φω Αγ γε λος προ σεφ θεγ γε το ταις Μυ

ρο φο ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και

η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε ε στη του

μνη μα τος

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον

προς το μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε

στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη

νου ο και ρος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α

να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ

θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε

νη χου ουν το Αγ γε ε λου τρα νως προς αυ τα ας

φθεγ γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων

τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε ε

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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στη του μνη μα τος

Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα

τι

ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι

ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι

αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν

τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α γι ος Α γι

ος Α γι ος ει Κυ ρι ε

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

αι ω νωνω α μην

ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω σω Παρ

θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο νην

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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δε τη Ευ α αν τι λυ πης πα ρε ε σχες ρευ

σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ

σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου

ι α ∆ο ο ξα σοι ο Θε ος
(δὶς)

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ι α ∆ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος

Ἡ Ὑπακοὴ
Ἀγγελικῇ ὁράσει τὸν νοῦν ἐκθαμβούμεναι, καὶ θεϊκῇ
ἐγέρσει τὴν ψυχὴν φωτιζόμεναι, αἱ Μυροφόροι τοῖς
Ἀποστόλοις εὐηγγελίζοντο. Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς
ἔθνεσι, τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, συνεργοῦντος τοῖς
θαύμασι, καὶ παρέχοντος ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Οἱ Ἀναβαθμοὶ
Ἦχος Κε

Ἀντίφωνον Α΄

ν τω θλι βε σθαι με δα βι τι κως α δω σοι

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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Σω τη ηρ μου ρυ σαι μου την ψυ χην εκ γλω ωσ σης

δο λι ι ι ι ας

οις ε ρη μι κοις ζω η μα κα ρι α ε

στι θε ι κω ε ε ρω τι πτε ρου με νοις

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

γι ω Πνευ μα τι πε ρι κρα τει ται παν

τα τα ο ρα τα τε ε συν τοις α ο ρα τοις αυ

το κρα τες γαρ ον της Τρι α α δος εν ε στιν

α ψε ε ε ε ευ στως

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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Ἀντίφωνον Β΄

ις τα ο ρη ψυ χη αρ θω μεν δευ ρο

ε κει ει σε ο θεν βο η η θει α η

κει

ε ξι α σου χειρ κα με Χρι στε ι πτα με ε

νη σκαι ω ρι ας πα ση ης πε ρι φυ λα ξα τω

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

γι ω Πνευ μα τι θε ο λο γουν τες φω

μεν συ ει Θε ος ζω η ε ρως φως νους συ

χρη στο ο της συ βα σι λευ εις εις τους αι ω ω

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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ω ω ω νας
Ἀντίφωνον Γ'

πι τοις ει ρη κο σι μοι εις τας αυ λας

προσ βω μεν Κυ ρι ι ου χα ρας πολ λης

πλη σθεις ευ χας α να πε ε ε ε εμ πω

πι οι κον ∆α βιδ τα φο βε ρα

τε λε σι ουρ γει ται πυρ γαρ ε κει φλε ε γον

α παν τα αι σχρο ο ο ο ον νουν

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

γι ω Πνευ μα τι ζω αρ χι κη α ξι

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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ι α εξ ου παν ζω ον εμ ψυ χου ται ως

εν Πα τρι
Β΄ χορὸς

α μα τε και Λο ο ο ο ο

γω
Προκείμενον

να στη θι Κυ ρι ε ο Θε ο ος μου ο

τι συ βα σι λευ εις εις τους αι ω νας
(δὶς)

Στίχος· Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλη καρδία μου,
διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

τὸ τρίτον

να στη θι Κυ ρι ε ο Θε ο ος μου ο

τι συ βα σι λευ εις εις τους αι ω να α α

ας
Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον
(δὶς)

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019



17

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν
στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ

υ ρι ο ο ον

Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν
Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν
Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν
σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά
σου ὀνομάζομεν. ∆εῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν.
Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ. ∆ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ
ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Δι

λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος

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

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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πλη θος των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το

α νο μη μα μου

πι πλει ον πλυ νον με α πο της α

νο μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα

θα ρι σον με

τι την α νο μι αν μου ε γω γι

νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου

ε στι δι α παν το ος

οι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω

πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και

ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω

κρι νε σθαι σε

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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δου γαρ εν α νο μι αις συν ε λη

φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η

μη τηρ μου

δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα

α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη

λω σας μοι

αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη

σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν

θη σο μαι

κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και

ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α

τε τα πει νω με ε να

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο

των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι

ας μου ε ξα λει ψον

αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο

Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις

εγ κα τοις μου

η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που

σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε

λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι κω στη

ρι ξον με

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α

σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σι

υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε

ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται η

γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου

υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και

το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου

τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε

δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη

η σεις

υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον

καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει

γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α

σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη

Ι ε ρου σα λημ

ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ

νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα

ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α

στη ρι ον σου μο σχους και ε λε η σον με ο Θε

ος

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

τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις

Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των

αι 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

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 ψο ο ον το

α νο μη μα α α α μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019
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θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι

ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

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

ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἀναστάσιμος

Ἦχος Κε

ᾨδὴ Α΄ Ὁ Εἱρμός·

π πον και α να βα την εις θα λασ σαν ε

ρυ θραν ο συν τρι βων πο λε ε μους εν υ

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019
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ψη λω βρα χι ο νι Χρι στος ε ξε τι να ξε

Ισ ρα ηλ δε ε σω σεν ε πι νι κι ον υ μνον

α δον τα

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου

Κυ ρι ε

ε η α καν θη φο ρος Ε βραι ων συν α

γω γη ου στορ γην ευ ερ γε τα προς σε φυ

λα α α ξα σα μη τρι κην Χρι στε ε στε

φα νω σε τον γε ναρ χην λυ ον τα της α καν

θης το ε πι τι μι ον

Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου

Κυ ρι ε

ΚΥΡΙΑΚΗ
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γει ρας με πε σον τα τω βο θρω ε πι

κλυ θεις ζω ο δο τα α πτω ω τως και

της ε μης δυ σω δους φθο ρας Χρι στε α να

σχο με νος α πει ρα στως θει ας ου σι ας μυ

ρω με ευ ω δι α σας

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ε λυ ται η κα τα ρα η λυ πη πε παυ

ται η γαρ ευ λο γη με νη και κε χα ρι τω

με ε νη πι στοις χα ρα αν εξ α νε τει λεν

ευ λο γι αν πα σιν αν θη φο ρου σα Χρι στον

τοις πε ρα σιν

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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Ὁ Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου
ᾨδὴ α'

Ἦχος πλ. δ'
Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Τῶν σῶν θαυμάτων ἐν ἐμοὶ Γρηγόριε, θείαν ἐνέργειαν,
περιφανῶς Πάτερ, καὶ τανῦν ἀνάδειξον, ἐκ τοῦ βυθοῦ
ῥυόμενος, τῶν πταισμάτων με μάκαρ, καὶ σῇ φωτίζων
λαμπρότητι, ὅπως ἐπαξίως ὑμνήσω σε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὡς ἐντρεχὴς καὶ νουνεχὴς καὶ φρόνιμος, τὸ τῆς ψυχῆς
εὐγενές, τῶν τῆς σαρκὸς μάκαρ, ἡδονῶν προέκρινας, τὰ τῆς
σοφίας δόγματα, φιλοπόνως συλλέγων, δι' ὧν ἐκείνη
Γρηγόριε, τρέφεται Θεῷ πλησιάζουσα.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Τὴν σωφροσύνην ἀδελφὴν κτησάμενον, ὡς συνεργὸν τῶν
καλῶν, σὲ καθορῶν ὄφις, ὁ δεινὸς Γρηγόριε, σοὶ τοὺς
βασκάνους ἤγειρεν, οὓς κατῄσχυνας Πάτερ, μακροθυμίᾳ τὸ
γύναιον, πάθει συσχεθὲν ἰασάμενος.

∆όξα Πατρί...
Ἐπὶ τῆς ξένης διατρίβων Ὅσιε, πᾶσιν αἰδέσιμος, δι' ἀρετὴν
ὤφθης, εὐσεβὴς φιλόθεος, θαυματουργίας χάρισμα, πρὸς
Θεοῦ δεδεγμένος, δι' ἦς γνωρίζῃ ὡς ἥλιος, λάμψας ἐν τῷ
κόσμῳ Γρηγόριε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ῥίζης Ἁγνὴ βασιλικῆς ἐβλάστησας, καὶ Βασιλέα Χριστόν,
τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον, ὑπὲρ νοῦν καὶ ἔννοιαν, σεσαρκωμένον
τέτοκας, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, διττὸν τήν φύσιν
ὑπάρχοντα, καὶ μοναδικὸν τὴν ὑπόστασιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ἀναστάσιμος
Ἦχος Κε

ᾨδὴ Γ΄ Ὁ Εἱρμός·

πη ξας επ ου δε νος την γη ην τη προσ

τα ξει σου και με τε ω ρι σας α σχε τως βρι

θου σα ε πι την α σα λευ τον Χρι στε πε

τραν των εν το λων σου την εκ κλη σι αν

σου στε ρε ω σον μο νε α γα θε και φι λαν

θρω πε

Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου

Κυ ρι ε

ο λην μεν οι εκ πε τρας το με ε λι θη

λα σαν τες τω εν τη ε ρη μω τε ρα τουρ γη

σαν τι σοι προσ ε νη νο χα σι Χρι στε ο ξος

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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αν τι του μαν να ευ ερ γε σι αν σοι η

μει ψαν το παι δες Ισ ρα η ηλ οι α γνω μο

νες

Δο ξα τη Α γι α α να στα σει σου

Κυ ρι ε

ι πα λαι φω το ει δει νε φε ε λη σκε

πο με νοι την ζω ην σε εν τα α φω Χρι στε

κα τε θεν το αλλ αυ τε ξου σι ως α να

στας πα σι πι στοις πα ρε σχες την μυ στι

κως ε πι σκι α ζου σαν α νω θεν του Πνευ μα

τος ελ λαμ ψιν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

ΚΥΡΙΑΚΗ
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μας

υ Μη τηρ Θε ου α συν δυ α α στως γε

γε νη σαι του εξ α κη ρα του πα τρος εκ λαμ

ψαν τος α νευ θεν ω δι νων μη τρι κων ο

θεν σε Θε ο το κον σε σαρ κω με νον γαρ ε

κυ η σας Λο γον ορ θο δο ο ξως κη ρυτ το

μεν
Ὁ Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου

ᾨδὴ γ'
Ἦχος πλ.δ'

Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀνακαθάρας σου τὸν νοῦν, τῆς τῶν παθῶν τρικυμίας, καὶ
πανσόφου θεωρίας ἐμπλήσας, ἀνεδείχθης εὐπρεπές, σοφίας
ἐνδιαίτημα, καὶ προφητείας χάριν, κατεπλουτίσθης Γρηγόριε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Τῇ θεοπνεύστῳ συγγραφῇ, προσομιλήσας παμμάκαρ, καὶ
ποικίλης πολιτείας ἰδέαν, ἐκλεξάμενος σοφῶς. Ἐν ἀρετῆς
εἰκόνισμα, ἐν σεαυτῷ θεόφρον, ἀπηκριβώσω Γρηγόριε.

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁ θεοφάντωρ μυηθείς, τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, τὸ μυστήριον
τῆς θεολογίας, κατεφώτισεν ἡμᾶς, Τριάδα ὁμοούσιον,
ὁμοφυῆ τε σέβειν, ἄκτιστον καὶ συναΐδιον.

∆όξα Πατρί...
Ὑπὸ Θεοῦ ὁδηγηθείς, ὡς πόθῳ τοῦτον ζητήσας, τὴν ἁγνὴν
καὶ Θεοτόκον Μαρίαν, καὶ τὸν γόνον τῆς Βροντῆς,
μυσταγωγοῦς ἐκέκτησο, τὸ τῆς Τριάδος φέγγος, σὲ
θεορρῆμον διδάσκοντας.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ῥάβδον βλαστήσασαν Χριστόν, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
καὶ χρυσοῦν θυμιατήριον πάντες, σὲ γινώσκομεν Ἁγνή, θείας
οὐσίας φέρουσαν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις Κόρη, ἄνθρακα
θεομακάριστε.

Μεσώδιον Κάθισμα τοῦ Ἱεράρχου
Ἦχος γ' Θείας πίστεως

Νέος γέγονας Μωσῆς τοῖς ἔργοις, πλάκας πίστεως ἐπὶ τοῦ
ὄρους, τῆς μυστικῆς θεοφανείας δεξάμενος, νομοθετήσας
λαοῖς τὴν εὐσέβειαν, τοῦ τῆς Τριάδος μυστηρίου Γρηγόριε·
ὅθεν ἅπαντες, τιμῶμεν πιστοὶ τὴν μνήμην σου, αἰτοῦντες
διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Θεοτοκίον
Θεία γέγονας σκηνὴ τοῦ Λόγου, μόνη Πάναγνε
Παρθενομῆτορ, τῇ καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπερέχουσα, τὸν
ὑπὲρ πάντας ἐμὲ γοῦν γενόμενον, ῥερυπωμένον σαρκὸς
πλημμελήμασιν, ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν σου ἐνθέοις
νάμασι, παρέχουσα σεμνὴ τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον Ἀναστάσιμον
Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας
συντρίψας ὡς παντοδύναμος, τοὺς θανόντας ὡς Κτίστης
συνεξανέστησας, καὶ θανάτου τὸ κέντρον Χριστὲ

ΚΥΡΙΑΚΗ
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συνέτριψας, καὶ Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἐρρύσω Φιλάνθρωπε· διὸ
πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Ὁ Οἶκος
Ἀκούσασαι αἱ Γυναῖκες τοῦ Ἀγγέλου τὰ ῥήματα,
ἀπεβάλοντο τὸν θρῆνον, προσχαρεῖς γενόμεναι, καὶ
σύντρομοι τὴν Ἀνάστασιν ἔβλεπον, καὶ ἰδοὺ Χριστὸς
προσήγγισεν αὐταῖς, λέγων τό· Χαίρετε, θαρσεῖτε, ἐγὼ τὸν
κόσμον νενίκηκα, καὶ τοὺς δεσμίους ἐρρυσάμην·
σπουδάσατε οὖν πρὸς τοὺς Μαθητάς, ἀπαγγέλλουσαι
αὐτοῖς, ὅτι προάγω ὑμᾶς, ἐν τῇ πόλει Γαλιλαίᾳ τοῦ κηρῦξαι.
∆ιὸ πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ ΙΖ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν
Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Ὁμολογητοῦ
Λαζάρου τοῦ Ζωγράφου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Ζαχαρίου τοῦ
Σκυτοτόμου, καὶ Ἰωάννου, καὶ διήγησις ὠφέλιμος.

Ὁ Ὅσιος Γεννάδιος, ὁ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπεδίου ἀσκήσας,
καὶ δοχειάρης (τροφοδότης) αὐτῆς ὤν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ
ἔλαιον ἀναβλύσαντος ἐκ κενοῦ πίθου ἰδών, ἐν εἰρήνῃ
τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Λογγῖνος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Γεννάδιος, Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Μάξιμος, Πατριάρχης

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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Κωνσταντινουπόλεως, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἰουστῖνος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείας, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ (τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

ῼ∆Η Α΄

νοι οι 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 αι

αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο

με νος ταυ της την ει σο δον

ῼ∆Η Γ΄

ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε

ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΝΧ 11/2019



34

α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε

ω ω σον καν τη σε πτη εισ ο δω σου
Α΄

χορὸς

στε φα νων δο ο ξης α ξι ω σον

ῼ∆Η ∆΄

ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην

της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του

υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα

νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει

σου Κυ ρι ε
ῼ∆Η Ε΄

ξε στη τα συμ παν τα εν τη σε πτη ει σο

δω σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε εν

δον ει ση ηλ θες εν τω Να ω ω του Θε ου

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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ωσ περ κα θα ρω τα τος Να ο ος πα σι τοις υ

μνου σι σε ε την ει ρη νην βρα βευ ου σα

ῼ∆Η ΣΤ΄

ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν

τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο

μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω

μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα

ζον τες
ῼ∆Η Ζ΄

υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο

νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ

ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον

τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη

το ο ο ος ει
ῼ∆Η Η΄

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

μεν τον Κυ ρι ον

αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω

ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα

το το τε μεν τυ που με νος νυν δε

ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα

σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο

ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ

ψου ου τε εις παν τας τους αι ω ω να α

α α α α α 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 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 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
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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 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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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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 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

ΚΥΡΙΑΚΗ
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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

Αν τε λα βε το Ισ ρα 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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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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
Ἡ Καταβασία

ᾨδὴ Θ΄

πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ μα τι λαμ

πα δου χου με νος πα νη γυ ρι ζε ε τω ω

δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου

σα τα ι ε ρα ει σο δι α της Θε ο μη

η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις

παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε α γνη α

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ει παρ θε νε ε ε ε ε

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Δι

Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε

ο ος η μων
(δὶς)

ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον

η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ

πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ

του
Β΄ χορὸς

ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι

Ἀναστάσιμον ΙΑ΄

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ε τα την θει ει αν ε ε γερ σιν

τρις τω Πε τρω ω φι λει εις με πυ θο με νο

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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ο ος Κυ υ ρι ος των ι ι δι ω ων προ

βα α τω προ βαλ λε ται ποι οι με να αρ χην

ος ι δων ο ον η γαρ α πα ο Ι η η

σου ου ους ε πο ο με νον η ρε το

ο το ον ∆ε σπο ο την ου τος δε τι ι ι ι

ι ε αν θε ε λω ε φη σε με ε νειν του συ

τον ε ως και αι πα α λιν ε ερ χο μαι τι

προς σε ε φι ι λε Πε ε τρε ε

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἱεράρχου
Ἦχος β'

Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε

Τὸν ἐν ποικίλοις θαύμασιν, Ἱεράρχην, ἀναφανέντα δόκιμον
ἐν τῷ κόσμῳ, θείαις εὐφημήσωμεν μελῳδίαις, Γρηγόριον
φιλέορτοι, ὅπως ταῖς τούτου πρεσβείαις, λάβωμεν λύσιν
πταισμάτων.

Θεοτοκίον, ὅμοιον
Ὁ τῆς ζωῆς τῆς θείας καὶ μακαρίας, φθονήσας μοι τῆς
πάλαι ἐν Παραδείσῳ, ἐχθρὸς ὁ δολιώτατος καὶ πανοῦργος,
καὶ τῆς Ἐδὲμ ἐξόριστον, ποιήσας με θανατοῦται, τῇ σῇ
γεννήσει Παρθένε.

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α α α α α σα α πνο ο η αι νε ε

σα α τω ω τον Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι

ον αι νει τε το ον Κυ ρι ι ι ον εκ

τω ω ων ου ου ρα α α νων αι νει τε

α αυ το ο ον εν τοι οις υ ψι ι ι ι στοις

σοι πρε πει υ υ μνος τω ω Θε ε ω

ι νει ει ει ει ει τε α αυ τον πα α αν

τε ες οι Α α αγ γε λοι οι α α αυ του

αι νει ει ει ει ει τε ε α αυ τον πα σαι αι

δυ να α α μει εις α α αυ του σοι πρε

πει υ υ μνος τω ω Θε ε ω
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Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον.

Δο ξα αυ

τη ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οις α α α

αυ του

υ ρι ι ε ε σφρα γι σμε νου του τα φου

υ πο των πα ρα α νο ο ο μων προ η ηλ θες

ε εκ τουου μνη η η η μα α α α τος

κα θως ε τε χθης εκ της Θε ο ο το ο ο

κου ουκ ε γνω σαν πως ε σα αρ κω ω ω

θης οι α σω ω μα τοι οι σου ου Α

α α α αγ γε ε ε ε λοι ουκ η σθον το

πο τε α νε στης οι φυ λασ σον τες σε στρα τι ι

ω ω ω ται αμ φο τε ρα γαρ ε σφρα γι

ΚΥΡΙΑΚΗ
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σται τοις ε ε ε ρευ νω ω ω ω σι πε φα

νε ρω ται δε τα θαυ μα τα τοις προ σκυ νου

σιν εν πι ι στει το ο μυ υ στη η η ρι ι ι

ι ον ο α νυ μνου σιν α πο δος η μιν

α γαλ λι α α σιν και το με ε γα ε ε

ε λε ος

Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις

αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω

μα τι της δυ να α α με ω ως α α αυ του

υ ρι ι ε τους μο χλους τους αι ω νι ι

ους συ υν τρι ι ι ψας και δε σμα δι αρ

ρη ξας του μνη μα τος α νε ε στης κα

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄
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τα λι πω ων σου τα α ε εν τα α α α α

φι ι ι ι α εις μαρ τυ ρι ι ον τη ης

α α λη η θους τρι ι η η με ε ε ε ε ρου

τα φη η η ης σου και προ η γες εν τη Γα α

λι ι λαι αι αι α ο εν σπη λαι αι ω ω τη

ρου ου ου ου με ε ε ε νος με γα σου το ε

λε ος α κα τα λη πτε Σω τηρ ε λε η η

σον η η μας

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 με γα λω συ υ υ υ νη ης α α

αυ του

ΚΥΡΙΑΚΗ
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υ ρι ι ε αι γυ ναι κες ε δρα μον ε

πι ι το ο μνη η η μα του ι δειν σε τον

Χρι στον τον δι η μα α ας πα θο ο ο ον

τα και προσ ελ θου σαι ευ ρον Αγ γε λον ε

πι τον λι ι θον κα α θη η η με ε ε ε

νον τω ω ω φο ο βω κυ υ υ λι σθε ε ε

εν τα και προς αυ τας ε βο η η σε ε λε

ε ε γων α α νε στη ο Κυ υ υ υ

ρι ι ι ι ος ει πα τε τοις Μα θη ταις ο

τι α νε στη εκ νε κρων ο σω ω ζων τα ας

ψυ χα α ας η η μων

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος
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αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και

αι αι κι θα α α α ρα

υ ρι ι ε ω σπερ ε ξηλ θες ε σφρα γι

σμε ε νου του ου τα α α α α φου ου τως ει

σηλ θες και των θυ ρων κε κλει σμε νω ων προ ος

τους Μα α α θη τα α α ας σου δει κνυ ων αυ

τοις τα του σω ω μα το ος πα α α θη α περ

κα τε δε ξω Σω ω τη ηρ μα κρο ο ο θυ μη η η

η σας ως εκ σπερ μα τος ∆α βιδ μω λω πας

υ πη νε εγ κας ως υι ος δε ε του ου Θε ε

ου ου κο σμον η η λευ θε ε ε ε ρω ω ω

ω σας με γα σου το ε λε ος α κα τα λη

ΚΥΡΙΑΚΗ
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πτε Σω τηρ ε λε η σον η η μας

Στιχηρὰ Προσόμοια Στιχηρὰ τοῦ Ἱεράρχου
ἦχος ὁ αὐτὸς

Χαίροις ἀσκητικῶν
Στίχος· Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν
ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Χαίροις θεολογίαις σαφῶς, ἱερωτάταις ἱερῶς σεμνυνόμενος,
ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τῶν δογμάτων κρηπίς, τὸ τοῦ
Παρακλήτου θεῖον ὄργανον, ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, ἡ κιθάρα τοῦ
Πνεύματος, ποιμὴν ὁ μέγας, καὶ Χριστοῦ Ἀρχιποίμενος,
θρέμμα γνήσιον, καὶ ἀρνίον πραότατον· κρήνη
ἀναβλυστάνουσα, δογμάτων τὰ νάματα, καὶ ἰαμάτων τὰ
ῥεῖθρα, ἱερομύστα Γρηγόριε, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς
ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχος· Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Χαίροις θεολογίαις σαφῶς, ἱερωτάταις ἱερῶς σεμνυνόμενος,
ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τῶν δογμάτων κρηπίς, τὸ τοῦ
Παρακλήτου θεῖον ὄργανον, ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, ἡ κιθάρα τοῦ
Πνεύματος, ποιμὴν ὁ μέγας, καὶ Χριστοῦ Ἀρχιποίμενος,
θρέμμα γνήσιον, καὶ ἀρνίον πραότατον· κρήνη
ἀναβλυστάνουσα, δογμάτων τὰ νάματα, καὶ ἰαμάτων τὰ
ῥεῖθρα, ἱερομύστα Γρηγόριε, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς
ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχος· Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς
καρδίας μου σύνεσιν.
Χαίροις, Ἱεραρχῶν καλλονή, τῶν ἀρετῶν τὸ διαυγὲς
καταγώγιον, ἡ στάθμη τῆς Ἐκκλησίας, ἱερωσύνης κανών·
ποταμὸς ναμάτων θείων ἔμπλεως, ἐξ ὧν καταρδεύεται, ἡ
ὑφήλιος ἅπασα, πρὸς εὐκαρπίαν, ψυχικὴν καὶ σωτήριον, καὶ
αἱρέσεων, ἀποπλύνεται βόρβορος. Ἄνθρωπε ἐπουράνιε,
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ἐπίγειε Ἄγγελε, στόμα τὸν νόμον τὸν θεῖον, ἐμμελετῆσαν
Γρηγόριε, Θεοῦ κληρονόμε, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ, τὸ
μέγα ἔλεος.

Στίχος· Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ γλῶσσα αὐτοῦ
λαλήσει κρίσιν.

Ὄμβροις σῶν ἱερῶν προσευχῶν, λίμνην ἐξήρανας ποτὲ
μάχης πρόξενον· καὶ ῥεῖθρον τῇ δενδρωθείσῃ, ῥάβδῳ
ἀτάκτως σοφέ, ἐπικλύζον εἵργεις θείᾳ χάριτι· βωμούς
κατηδάφισας, τῶν δαιμονων Γρηγόριε, τῆς ἀπιστίας, τὸν
χειμῶνα διέλυσας, θερμοτάταις σου, πρὸς Θεὸν
παρακλήσεσι, θαύμασιν ἐβεβαίωσας, ψυχὰς καὶ
προσήγαγες, τῷ εὐεργέτῃ τῶν ὅλων, παρ' οὗ τὸν ἄξιον
εἴληφας, μισθόν, ὃν δυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ
μέγα ἔλεος.

ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄

Ἦχος Νη

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

α νε ρω ω ων σε ε α α αυ τον

τοις μα θη ται αι αι αις σου Σω ω τηρ με

τα α α α την α να α α α α α στα

ΚΥΡΙΑΚΗ
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α α α α σιν Σι μω νι ι ι δε δω ω

κας την των προ βα α α α τω ων νο ο μην

εις α γα πης α α αν τε κτι ι σιν την του

ποι με νειν φρον τι ι ι δα α αι αι αι των

δι ο και αι ε λε ε γες ει φι λει ει εις

με Πε ε ε ε τρε ποι με νε τα α α αρ

νι α α μου ποι με ε νε ε τα προ βα α α

τα α α α α μου ο δε ευ θε ε ω ως

εν δει ει κνυ με ε νο ος το φι ι ι λο ο ο

ο ο στο ορ γο ον πε ρι του αλ λου

μα θη η του ε πυν θα α α α νε ε ε ε το

ω ων ταις πρε σβει ει ει αις Χρι ι στε ε ε ε ε
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την ποι μνη ην Σου δι α φυ υ υ υ υ

υ υ λα α δι ι α φυ υ λα α α τε

εκ λυ υ υ υ κω ων λυ μαι νο με ε

ε ε ε ε νω ω ω ω ω ων αυ την

ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

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

νων α μην

περ ευ λο γη με ε νη υ παρ χεις

Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ

του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ

μα λω τι σται ο Α δαμ α να κε ε κλη ται

ΚΥΡΙΑΚΗ
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η κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ

θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να τω

ται και η μεις ε ζω ο ποι η η θη μεν δι

ο αν υ μνουν τες βο ω ω μεν ευ λο γη τος

Χρι στος ο Θε ος η μων ο ου τως ευ δο κη σας

δο ο ο ξα σοι

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ 
Μανουὴλ  Πρωτοψάλτου

Ἦχος Κε

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

ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α

μνου μεν Σε ευ λο γου μεν Σε προ σκυ
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νου μεν Σε δο ξο λο γου μεν Σε ευ χα ρι

στου μεν Σοι δι α την με γα α λην Σου δο ο

ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

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

γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνε

ευ μα

υ ρι ε ο Θε ος ο Α μνος του Θε ου

ο Υι ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ

τι ι αν του κο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι

ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη

ΚΥΡΙΑΚΗ
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με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε

η σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος Συ ει ει

μο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο 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 α Σου εις τον αι

ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω

νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η

μας

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Α΄

ΕΝΧ 11/2019



57

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

Σου εις τους αι ω νας α μην

ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος Σου εφ η μας

κα θα περ ηλ πι ι ι σα μεν ε πι Σε

υ λο γη το ος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με

τα δι και ω μα τα Σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης η

μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα

Κυ ρι ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ

χην μου ου ο τι η μαρ τον Σοι
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υ ρι ε προς Σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον

με του ποι ειν το θε λη μα α Σου 0 τι Συ ει

ο Θε ο ος μου

τι πα ρα Σοι πη γη ζω ης εν τω

φω τι Σου ο ψο με θα φως

α ρα τει νον το ε λε ος Σου ου τοις γι νω

σκου σι Σε

γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας
(τρὶς)

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
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ΕΝΧ 11/2019



59

νας των αι ω νων α μην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

ᾈσματικὸν

γι ι ι ος ο Θε ε ο ος Α α

α α γι ι ος Ι ι σχυ υ υ ρος Α γι ος

Α α α θα να α τος ε ε λε η η σο ο ον

η η η η μα α α ας
π.Κ.Παπαγιάννη

να στα ας εκ του μνη μα τος και τα

δε σμα δι αρ ρη η ξας του α δου ε λυ σας το κα τα

κρι μα του θα να του Κυ ρι ε παν τας εκ των

πα γι δων του ε χθρου ρυ σα με νος εμ φα νι

σας σε αυ τον τοις α πο στο λοις σου εξ α

ΚΥΡΙΑΚΗ
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πε στει λας αυ τους ε πι το κη ρυ γμα αι

δι αυ των την ει ρη νην πα ρε σχες τη οι κου

με ε νη μο νε πο λυ ε λε ε ε ε

ἢ Πέτρου Λαμπαδαρίου

η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο

νεν α σω μεν τω Α να σταν τι εκ τα φου

και αρ χη γω ω ω της ζω ης η μων κα θε

λων γαρ τω θα να τω τον θα να τον το νι κος ε

δω κεν η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο

ο ος
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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

οι Κυ ρι ε
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα
τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ
ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αυτοῦ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον
αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας

ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον
ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω.

Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ
ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ

λη λου ι α

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου,
Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α

να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη

λου ι α
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ὁ Μονογενὴς

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α μην

Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε

ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα

τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν

σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η 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

α α τω θα να τον πα τη σας

Ν

ει εις ων της
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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

Ἀντίφωνον Γ΄

Ἦχος Κε

Στίχος Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλ-
λιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

ον συν α ναρ χον λο γον Πα τρι και Πνευ

μα τι τον εκ Παρ θε νου τε χθεν τα εις

σω τη ρι αν η μων α νυ μνη σω μεν πι

στοι και προ σκυ νη σω μεν ο ο τι ηυ δο κη

σε σαρ κι α νελ θειν εν τω σταυ ρω και θα α να

τον υ πο μει ει ναι και ε γει ραι τους
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τε θνε ω ω τας εν τη εν δο ξω Α

να στα σει Αυ του ου ου ου

Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

ε ε ευ τε προ σκυ νη σω μεν και

προσ πε ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας

Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων

ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

Ἦχος Κε

ον συν α ναρ χον λο γον Πα τρι και Πνευ μα

τι τον εκ Παρ θε νου τε χθεν τα εις σω τη

ρι αν η μων α νυ μνη σω μεν πι στοι και

ΚΥΡΙΑΚΗ
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προ σκυ νη σω μεν ο τι ηυ δο κη σε σαρ κι

α νελ θειν εν τω σταυ ρω και θα να τον υ πο μει

ναι και ε γει ραι τους τε θνε ω ω τας εν

τη εν δο ξω α να στα σει Αυ του

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου

Ἦχος
π.Κ.Παπαγιάννη

ν προ σευ χαις γρη γο ρων ταις των θαυ

μα των ερ γα σι αις εγ καρ τε ρων ε πω νυ

μι αν ε κτη σω τα κα το ορ θω μα τα αλ

λα πρε σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω πα τερ Γρη

γο ρι ε φω τι σαι τας ψυ χας η μων μη

πο τε υ πνω σω μεν εν α μαρ τι αις ει εις θα

να τον
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον
Ἦχος Δι

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ

κα θα ρω τα α τος να ος του Σω τη

ρος η πο λυ τι ι μη η τος πα στας και Παρ θε

νος το ι ε ρον θη σαυ ρι σμα της δο ξης του

Θε ου ση με ρον εισ α γε ε ται εν τω

οι κω Κυ ρι ου την χα ριν συν εισ α γου ου σα

την εν πνευ μα τι θει ει ω ην α νυ μνου σιν

αγ γε λοι Θε ου αυ τη υ πα αρ χει

σκη νη ε που ρα α νι ο ο ος

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄, ΕΩΘΙΝΟΝ ΙΑ΄
Προκείμενον. Ἦχος πλ. α΄

Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς και διατηρήσαις ἡμᾶς

Στίχ. Σῶσόν με Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ
ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί,
οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα
μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται· οὐδὲ γὰρ οἱ
περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ
θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ
σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ
μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽
οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε
ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι
τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ
ἐπὶ τὸν ᾽Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι
μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου
᾽Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ
Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος
ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. α΄
Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι.

Στίχ. Ὅτι εἶπας· εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται.
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