
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄(ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ)
Τῇ 24ῃ Νοεμβρίου 

Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν καὶ Ἱερομαρτύρων, 
Κλήμεντος Ῥώμης, καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἦχος Βου

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν

ευ λο γη με ε νος ο ερ χο με νος εν

ο νο μα τι Κυ ρι 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 ε νος ο ερ χο με νος εν ο

νο μα τι ι Κυ ρι ου

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



2

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

γ γε λι και δυ να α α μεις ε πι ι το

μνη μα σου και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω

θη σαν και ι στα το Μα ρι α εν τω τα

φω ζη του σα το α χραν τον σου σω μα ε

σκυ λευ σας τον Α δην μη πει ρα σθεις υπ αυ του

υ πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου με νος την

ζω ην ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι

ε δο ξα σοι οι

∆όξα Πατρί..., τὸ αὐτὸ

γ γε λι και δυ να α α μεις ε πι ι το

μνη μα σου και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω

θη σαν και ι στα το Μα ρι α εν τω τα

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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φω ζη του σα το α χραν τον σου σω μα ε

σκυ λευ σας τον Α δην μη πει ρα σθεις υπ αυ του

υ πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου με νος την

ζω ην ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι

ε δο ξα σοι οι

Καὶ νῦν... Ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων

Ἦχος Δι

η με ρον της ευ δο κι ας Θε ου το προ

οι μι ον και της των αν θρω πων σω τη ρι ας

η προ κη ρυ ξις εν να ω του Θε ου τρα

νως η παρ θε νος δει κνυ ται και τον Χρι στον ης

πα σι προ κα ταγ γε λε ται αυ τη και η

μεις με γα λο φω νως βο η σω μεν Χαι ρε της οι

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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κο νο μι ας του κτι στου η εκ πλη ρω σι ι

ις

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Ἦχος Βου

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν

ου τα φου α νε ωγ με νου του Α δου

ο δυ ρω με νου η Μα ρι α ε βο α προς

τους κε κρυμ με νους Α πο στο λους ε

ξε ε ελ θε τε οι του αμ πε λω νος ερ

γα ται κη ρυ ξα τε τον της α να στα

σε ως λο γον α νε στη ο Κυ ρι ος πα

ρε χων τω κο σμω το με γα ε λε ε ος

∆όξα Πατρὶ...

υ ρι ε πα ρι στα το τω τα φω σου Μα

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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ρι α η Μαγ δα λη νη και ε κλαι ε βο

ω σα και κη που ρον σε νο μι ι ι ζου

σα ε λε γε που ε κρυ ψας την αι ω νι

ον ζω ην που ε θυ κας τον ε πι θρο νου Χε

ρου βιμ οι γαρ του ου ου τον φυ λασ σον τες

α πο του φο ο βου α πε νε κρω θη σαν η

τον Κυ ρι ον μου δο τε μοι η συν ε μοι κραυ γα

σα τε ο εν νε κροις και τους νε κρου ους α να

στη σας δο ξα σοι οι

Καὶ νῦν... μεθέορτον
Ἦχος δ'

Ἐπεφάνης σήμερον

Εὐφροσύνης σήμερον, ἡ οἰκουμένη, ἐπληρώθη ἅπασα, ἐν τῇ
εὐσήμῳ Ἑορτῇ, τῆς Θεοτόκου κραυγάζουσα· Αὕτη ὑπάρχει,
σκηνὴ ἐπουράνιος.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019



6

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν

ζω η εν τω τα φω α νε κει το και

σφρα γις εν τω λι ι θω ε πε κει το ως

βα σι λε α υ πνου ου ουν τα στρα τι ω

ται ε φυ λατ τον Χρι στον και τους ε χθρους αυ

του α ο ρα σι α πα τα ξας α νε ε στη

ο Κυ ρι ι ο ος

∆όξα Πατρί...

ρο ι στο ρει ο Ι ω νας τον τα φον

σου και ερ μη νευ ει Συ με ων την ε

γερ σιν την εν θε ον α θα α να τε Κυ ρι ε

κα τε βης γαρ ω σει νε κρος εν τω τα

α α φω ο λυ σας Α δου τας πυ λας

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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α νε ε ε στης δε α νευ φθο ρας ως ∆ε

σπο ο ο της του κο σμου εις σω τη ρι

αν Χρι στε ο Θε ος η μων φω τι σας

τους εν σκο τει

Καὶ νῦν... μεθέορτον
Ἦχος δ'

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἡ ἀμίαντος ἀμνάς, καὶ ἀκηλίδωτος παστάς, ἐν τῷ οἴκῳ
τοῦ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος Μαριάμ, μέτ' εὐφροσύνης εἰσάγεται
παραδόξως· ἣν Ἄγγελοι Θεοῦ, δορυφοροῦσι λαμπρῶς καὶ
πάντες οἱ Πιστοί, μακαριοῦσιν ἀεί, καὶ εὐχαρίστως ψάλλουσι
τάυτῃ, ἀκαταπαύστως μεγάλῃ φωνῇ· Ἡμῶν ἡ δόξα, καὶ
σωτηρία, σὺ ὑπάρχεις Πανάχραντε.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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

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 Ὑπακοή·
Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτω Χριστέ, πύλας
τοῦ ᾍδου συντρίψας ὡς Θεός, ἤνοιξας ἡμῖν τὸν πάλαι
Παράδεισον· καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐῤῥύσω ἐκ
φθορᾶς τὴν ζωὴν ἡμῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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Ἀναβαθμοὶ
Ἀντίφωνον Α΄

ν τω ου ρα νω τους ο φθαλ μους μου αι ρω

προς σε Λο ο γε οι κτει ρον με ι να ζω

σοι

λε η σον η μας τους ε ξου θε νη

με νους κα ταρ τι ζων ευ χρη στα σκευ η σου

Λο γε

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 παν σω στι κη αι

τι α ει τι νι του το κατ α ξι αν πνευ σει

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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τα χει ε ξαι αι ρει των της γης πτε ροι αυ ξει

τατ τει α νω

Ἀντίφωνον Β'

ι μη ο τι Κυ ρι ος ην εν η μιν ου

δεις η μων αν τι σχειν η δυ υ να το ε χθρου

πα λαι σμα οι νι κων τες γαρ εν θεν υ

ψουν ται

οις ο δου σιν αυ των μη μου λη φθη τω η

ψυ χη ως στρου θι ον Λο γε οι μοι πως μελ

λω των ε χθρων ρυ σθη η η ναι φι λα μαρ

τη μων υ παρ χων

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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τους αι ω νας των αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι εν θε ω σις τοις πα

σιν ευ δο κι α συ νε σις ει ρη νη και η

ευ λο γι α ι σουρ γον γαρ τω Πα τρι ε

στι και Λο γω
Ἀντίφωνον Γ'

ι πε ποι θο τες ε πι Κυ ρι ον ε χθροις

φο βε ροι και πα σι θαυ μα στι κοι α νω γαρ ο

ρω σιν

ν α νο μι αις χει ρας αυ των ο των δι

και ων κλη ρος ε πι κου ρον σε ε χων Σω τερ

ουκ εκ τει νει

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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 το κρα τος ε πι

παν των ο περ αι α νω στρα τη γι αι προ σκυ

νου ου ου σι
Β΄ χορὸς

συν πα σι πνο η των κα

τω
Προκείμενον

υ ρι ε ε ξε γει ρον την δυ να στει αν

σου και ελ θε εις το σω σαι η μας
(δὶς)

Στίχος· Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, πρόσχες.
Τὸ τρίτον

υ ρι ε ε ξε γει ρον την δυ να στει αν

σου και ελ θε εις το σω σαι η μα α

ας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον
(δὶς)

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.

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019
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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

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

ΗΧΟΣ  ΠΛ. Β΄

ΕΝΧ 11/2019
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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

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
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Ἀναστάσιμος

Ἦχος Βου

ᾨδὴ Α' ὁ Εἱρμὸς

ς εν η πει ρω πε ζευ σας ο Ισ ρα

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

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

κ τε τα με ναις πα λα μαις ε πι Σταυ ρου

πα τρι κης ε πλη ρω σας ευ δο κι ας Α γα θε

Ι η σου τα συμ παν τα δι ο ε πι νι κι ον

ω δην σοι παν τες α σω ω με εν
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Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

ο βω σοι ως θε ρα παι νις η τε λευ τη προσ

τα χθει σα προσ ει σι τω ∆ε σπο τη της ζω ης δι

αυ της βρα βευ ον τι η μιν α τε λευ τη

τον ζω ην και την α να στα α σιν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ον ε αυ της δε ξα με νη δη μι ουρ γον

ως αυ τος η θε λη σεν εξ α σπο ρου σου γα στρος

υ περ νουν σαρ κου με νον α γνη των κτι σμα

των α λη θως ε δει χθης ∆εσ ποι οι να
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Κανόνας α' τῶν Εἰσοδίων
Ὠδὴ α'

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σοφίας πανάχραντε, σὲ θησαυρὸν ἐπιστάμενοι, καὶ χάριτος
βρύουσαν, πηγὴν ἀέναον, τὰς τῆς γνώσεως, αἰτοῦμέν σε
ῥανίδας, ἐπόμβρησον ∆έσποινα, τοῦ ἀνυμνεῖν σε ἀεί.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ὑπέρτερος Πάναγνε, τῶν οὐρανῶν χρηματίσασα, ναὸς καὶ
παλάτιον, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, ἀνατίθεσαι, αὐτῷ
ἑτοιμασθῆναι, εἰς θείαν κατοίκησιν, τῆς παρουσίας αὐτοῦ.

∆όξα Πατρί...

Τὸ φῶς ἀνατείλασα, ἡ Θεοτόκος τῆς χάριτος, πάντας
κατελάμπρυνε, καὶ συνηγάγετο τὴν ὑπέρλαμπρον, αὐτῆς
κατακοσμῆσαι, πανήγυριν ᾄσμασι· δεῦτε συνδράμωμεν.

Καὶ νῦν...

Ἡ πύλη ἡ ἔνδοξος, ἡ λογισμοῖς ἀδιόδευτος, τὰς πύλας
διάρασα, τὰς τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, νῦν προτρέπεται, ἡμᾶς
συνεισελθόντας, τὰ θεῖα θαυμάσια, κατατρυφῆσαι αὐτῆς.

Ἀναστάσιμος

Ἦχος Βου

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
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τρα της ο μο λο γι α ας σου

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

ε ον σταυ ρου με νον σαρ κι κα θο ρω

σα η κτι σις δι ε λυ ε το φο ο βω αλ

λα τη συ νε κτι κη πα λα μη του δι η μας

σταυ ρω θε ε εν τος κρα ται ως συ νει χε

ε το ο

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ

ρι ε

α να τω θα να τος λυ θεις κει ται δει λαι ος

α πνους της ζω ης γαρ μη φε ε ρων την εν θε
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ον προσ βο λην νε κρου ται ο ι σχυ ρος και

δω ρει ται πα σιν η α να στα α σις

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ου θει ου το κου σου α γνη πα σαν φυ σε

ως τα ξιν υ περ βαι νει το θα αυ μα Θε ον

γαρ υ περ φυ ως συν ε λα βες εν γα στρι και τε

κου σα με νεις α ει παρ θε νο ος

Κανόνας α' τῶν Εἰσοδίων
Ὠδὴ γ'

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Νυμφοστόλος σήμερον ἐδείχθη, τερπνὸς τῆς Παρθένου ὁ
ναός, καὶ θάλαμος δεχόμενος, τὴν ἔμψυχον παστάδα Θεοῦ,
τὴν καθαρὰν καὶ ἄμωμον, καὶ λαμπροτέραν πάσης κτίσεως.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
∆αυῒδ προεξάρχων τῆς χορείας, σκιρτᾷ καὶ χορεύει σὺν ἡμῖν,
καὶ Βασιλίδα κράζει σε, πεποικιλμένην Ἄχραντε,
παρισταμένην πάναγνε, ἐν τῷ Ναῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ.
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∆όξα Πατρί...
Ἐξ ἧς ἡ παράβασις προῆλθεν, ἡ πάλαι τῷ γένει τῶν
βροτῶν, ἐκ ταύτης ἡ ἀνόρθωσις, καὶ ἀφθαρσία ἤνθησεν, ἡ
Θεοτόκος σήμερον, προσαγομένη ἐν τῷ οἴκῳ Θεοῦ.

Καὶ νῦν...
Σκιρτῶσιν Ἀγγέλων στρατηγίαι, καὶ πάντων ἀνθρώπων ἡ
πληθύς, καὶ πρὸ προσώπου Πάναγνε, προστρέχουσί σου
σήμερον, λαμπαδηφόροι κράζουσαι, τὰ μεγαλεῖά σου ἐν
οἴκῳ Θεοῦ.

Μεθέορτον μεσώδιον Κάθισμα.
Ἦχος δ'

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Πρὸ συλλήψεως Ἁγνή, καθηγιάσθης τῷ Θεῷ, καὶ τεχθεῖσα
ἐπὶ γῆς, δῶρον προσήχθης νῦν αὐτῷ, ἀποπληροῦσα
πατρῴαν ἐπαγγελίαν· Τῷ θείῳ δὲ Ναῷ, ὡς θεῖος ὄντως ναός,
ἐκ βρέφους καθαρῶς, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν, ἀποδοθεῖσα
ὤφθης δοχεῖον, τοῦ ἀπροσίτου καὶ θείου Φωτός· Μεγάλη
ὄντως ἡ πρόοδός σου, μόνη Θεόνυμφε καὶ ἀειπάρθενε.

Κοντάκιον Ἀναστάσιμον
ἦχος β΄ Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν

Τῇ ζωαρχικῇ παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν
κευθμώνων ὁ Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ
Θεός, τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι·
ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή, καὶ Θεὸς
τοῦ παντός.

Ὁ Οἶκος
Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου Ζωοδότα, ἀνυμνοῦμεν οἱ
πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν, ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς
Θεὸς παντοδύναμος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ πύλας
τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ θανάτου καθεῖλες ὡς
Θεός. ∆ιὸ οἱ γηγενεῖς δοξολογοῦμέν σε πόθῳ τὸν
ἀναστάντα, καὶ καθελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ
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πανώλους, καὶ πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ
πιστεύσαντας, καὶ κόσμον λυτρωσάμενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ
ὄφεως, καὶ ὡς μόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ
λυτρωσάμενον ἡμᾶς· ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς τὴν
Ἀνάστασίν σου, δι' ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, ὡς Θεὸς τοῦ παντός.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ Κ∆' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν
Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ῥώμης.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου,
Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἄγιος Μάλχος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Καρίων ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἑρμογένης, Ἐπίσκοπος
Ἀκραγαντίνων, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Φιλούμενος καὶ Χριστοφόρος ξίφει
τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Εὐγένιος, ἐν ὀπῇ τείχους βληθεὶς
τῆς εἰσόδου πηλῷ ἀναφραγείσης, τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Προκόπιος καὶ Χριστοφόρος ξίφει
τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου
τοῦ ἐν Κορίνθῳ, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ
ἐν τῇ Χρυσῇ Πέτρᾳ ἀσκήσαντος, ὃς ὥρμητο ἐκ τῶν τῆς
Ἀνατολῆς μερῶν, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν ἐν τῇ ῥηθείσῃ
Πέτρᾳ.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοδώρου τοῦ
ἐν Ἀντιοχείᾳ.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ᾨδὴ Α΄

ρι στος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος

εξ ου ρα νω ων α παν τη σα τε Χρι στος ε πι

γης υ ψω θη τε α σα τε τω Κυ ρι ω πα

α σα η γη η η η και εν ευ φρο συ υ

νη αν υ μνη σα τε λα οι ο τι δε δο

ο ξα σται
ᾨδὴ Γ΄

ω προ των αι ω νων εκ Πα τρος γεν νη

θεν τι α ρε ευ στως Υι ω και επ ε σχα
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των εκ Παρ θε νου σαρ κω θεν τει α α σπο ρως

Χρι στω τω Θε ω βο η σω μεν ο α νυ

ψω σας το κε ρας η μων
Χορὸς Α΄

Α γι ος ει Κυ

υ ρι ι ε
ᾨδὴ ∆΄

α βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και αν θος εξ

αυ της Χρι στε εκ της Παρ θε νου α νε ε βλα

στη σας εξ ο ρους ο αι νε τος κα τα σκι ου

δα α σε ως ηλ θες σαρ κω θεις εξ α πει ραν

δρου ο α υ λος και Θε ος δο ξα τη δυ

να μει σου Κυ υ ρι ι ε

ᾨδὴ Ε΄

ε ο ος ων ει ρη νης Πα τηρ οι κτιρ
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μων της με γα λης βου λη ης σου τον

Αγ γε λον ει ρη νη πα ρε χο με νον α

πε στει λας η μιν ο θεν θε ο γνω σι ας

προς φως ο δη γη η θεν τες εκ νυκ τος ορ θρι

ζον τες δο ξο λο γου μν σε φι λα αν θρω ω

πε
ᾨδὴ ΣΤ΄

πλαγ χνων Ι ω ναν εμ βρυ ον α πη με σεν ε

να λι ος θηρ οι ον ε ε δε ε ξα α το

τη Παρ θε νω δε ε νοι κη σας ο Λο γος

και σα αρ κα λα βων δι ε λη λυ θε φυ

λα ξας α δι α φθο ρον η η ης γαρ ουχ υ

πε στη ρευ σε ως την τε κου σαν κα τε σχεν α
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πη η μα α ον
ᾨδὴ Ζ΄

ι παι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες δυσ

σε βους προ σταγ μα τος κα τα φρο νη σαν τες

πυ ρο ος α πει λην ουκ ε πτο ο η θη η σαν

αλλ εν με σω της φλο γος ε στω τες ε ψαλ λον

ο των πα τε ε ε ρων Θε ος ευ λο γη τος

ει
ᾨδὴ Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου μεν

τον Κυ ρι ον

αυ μα τος υ περ φυ ους η δρο σο βο λος ε

ξει κο νι σε κα α μι νος τυ πον ου
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γαρ ους ε ε δε ξα το φλε γει νε ους ως

ου δε πυ υρ της Θε ο τη τος Παρ θε

νου ην υ πε δυ νη δυν δι ο ο α νυ

μνουν τες α να μελ ψω μεν ευ λο γει τω η κτι

σις πα α σα τον Κυ ρι ον και υ περ υ

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

α ας
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Πα

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 ε ραν των Χε ρου βει ει ει
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ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

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

γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με

γα λυ υ νο ο 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 βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

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

γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με
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γα λυ υ νο ο 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 ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

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

με γα λυ υ νο ο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χρι ο νι αυ

του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους
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δι α νοι α καρ δι ας αυ των

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

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

με γα λυ υ νο ο μεν

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

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

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

νους

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

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την
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α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε ε κου σαν

την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο 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 ω νος

ην τι μι ω τε 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 γον τε ε κου σαν

την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν
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Καταβασία θ΄ Ὠδῆς Χριστουγέννων

Ἦχος Πα

Με γα λυ νον ψυ χη η μου ου την τι μι ω

τε ε ραν και εν δο ξο τε ε ραν των α νω

στρα τευ μα των

υ στη ρι ον ξε νον ο ρω και πα

ρα δο ξον ου ρα νον το σπη λαι ον θρο νον

χε ρου βι κον την Πα αρ θε νον την φα ατ

νην χω ρι ι ον ε νω ω α νε κλι θη ο

α χωρ η τος Χρι στος ο Θε ος ον α νυ

μνουν τες με γα λυ υ νο ο με ε εν
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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 Α΄
Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

οις μα θη ται αις συ νε ελ θω μεν

εν ο ρει Γα αλ λι λαι αι ας πι στει Χρι

στο ο ον θε α α σα σθαι λε γον τα

ε ε ξου σι ι αν λα βειν των α νω ω
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και κα α α τω μα θω μεν πω ως δι δα α

σκει βα πτι ζειν ει εις το ο ο νο

μα του Πα α τρος ε ε θνη πα αν τα και του

Υι ου ου ου ου ου και Α γι ου Πνευ μα

τος και αι συ νει ει ναι τοις μυ σταις ω

ως υ πε ε σχε το ε ως τη ης συ

υν τε λει ει α ας

Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος ὁ αὐτὸς

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε
π.Κ.Παπαγιάννη

ν πα λαι προ ο κα τη ηγ γει λε των

Προ φη τω ων ο συ υλ λο γος στα μνον και

ρα βδο ον και πλα α α κα και α λα το

μη η τον ο ο ρος Μα ρι αν τη ην Θε
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ο ο παι δα πι στως α νε ευ φη μη η

σω μεν ση με ρον γα αρ ει σα α γε ται

εις τα α γι α τω ων Α γι ι ων

α να τρα φη ναι αι Κυ ρι ι ω ω

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα

α α α σα πνο ο η αι νε σα α τω ω ω τον

Κυ υ ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ

ρι ον εκ τω ω ων ου ου ρα α α νων

αι νει τε αυ τον ε ε εν τοι οι οις υ υ

ψι ι ι στοις σοι πρε πει υ υ μνος τω ω

ω Θε ε ε ε ω

ι αι νει ει ει τε α αυ το ον πα α αν τε ες
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οι Α αγ γε λοι οι α α αυ του αι

νει ει ει ει τε ε 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 ω Θε ε ε ε ω

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρίμα ἔγγραπτον
Δο ξα αυ τη

ε σται πα σι τοις ο σι ι ι οι οις αυ

του

Σταυ ρος σου ου Κυ ρι ι ε ζω η

και α να α στα α σις υ υ πα αρ χει τω ω

λα ω ω ω ω σου και επ αυ τω πε ε ε

ποι οι θο ο τες σε τον α να στα αν τα Θε ον η

μω ων υ υ μνου μεν ε λε ε η σο ον
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η η η μας

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 με ω ως αυ του

τα φη σου ου ∆ε σπο ο τα πα ρα

δει ει σον η η νοι οι ξε τω ω γε ε νει

τω ων αν θρω ω ω ω ω πων και εκ φθο ρα

ας λυ υ υ τρω ω θε ε εν τες σε τον α να

στα αν τα Θε ον η μω ων υ υ μνου μεν ε λε

ε η σο ον η 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
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θος της με γα λω συ υ υ νη ης αυ του

υν Πα τρι και αι Πνευ μα α τι Χρι στον

α α νυ υ μνη σω ω μεν τον α να στα αν τα

ε εκ νε ε ε κρων και προς αυ το ον ε

ε εκ βο ο ω μεν συ ζω η υ πα αρ χεις η μων

και αι α να α α α στα α α α σις ε

λε ε η σο ον η η η μας

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και

κι θα α α α α ρα

ρι η με ρος α νε ε ε ε στης Χρι ι στε

ε εκ τα φου κα θω ως γε ε ε γρα α α
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α πται συν ε γει ει ει ρας τον προ πα το ρα

α η η η μων δι ι ι ι ο ο ο σε

και αι αι δο ξα α α α ζει το γε νος

των αν θρω ω ω ω ω πω ων και α νυ

μνει ει σου τη η ην α να α στα α σι

ιν
Στιχηρὰ προσόμοια τῶν Εἰσοδίων

Ἦχος α'
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ,
Λαμπαδηφόροι παρθένοι, τὴν Ἀειπάρθενον, φαιδρῶς
ὁδοποιοῦσαι, προφητεύουσιν ὄντως, ἐν Πνεύματι τὸ μέλλον·
ναὸς γὰρ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος ὑπάρχουσα, πρὸς τὸν ναόν μετὰ
δόξης Παρθενικῆς, νηπιόθεν ἐμβιβαζεται.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Ἐπαγγελίας ἁγίας, καὶ ὁ καρπὸς εὐκλεής, ἡ Θεοτόκος ὄντως,
ἀνεδείχθη τῷ κόσμῳ, ὡς πάντων ὑπερτέρα· ἣ εὐσεβῶς,
προσαγομένη ἐν οἴκῳ Θεοῦ, τὴν προσευχὴν τῶν τεκόντων
ἀποπληροῖ, συντηρουμένη θείῳ Πνεύματι.

Στίχ. Απενεχθήσονται παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι.
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Ἐπουρανίῳ τραφεῖσα, Παρθένε ἄρτῳ πιστῶς, ἐν τῷ Ναῷ
Κυρίου, ἀπεκύησας κόσμῳ, ζωῆς ἄρτον τὸν Λόγον, οὗ ὡς
ναός, ἐκλεκτὸς καὶ πανάμωμος, προεμνηστεύθης τῷ
Πνεύματι μυστικῶς, νυμφευθεῖσα τῷ Θεῷ καὶ Πατρί.

Στίχ. ᾿Απενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει,
ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.
Ἐξανοιγέσθω ἡ πύλη, τοῦ θεοδόχου Ναοῦ· τὸν γὰρ ναὸν
τοῦ πάντων, Βασιλέως καὶ θρόνον, σήμερον ἐν δόξῃ, ἔνδον
λαβών, Ἰωακεὶμ ἀνατίθεται, ἀφιερώσας Κυρίῳ τήν ἐξ αὐτοῦ,
ἐκλεχθεῖσαν ὡς Μητέρα αὐτοῦ.

ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄

Ἦχος Πα
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

Δο ξα Πα τρι και Υι ω ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

ις το Ο ο ο ρο ος τοις μα θη

ται αις ε πει ει ει ει ει γο ο ο με ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε νοις δι α την

χα μο θεν ε ε πα αρ σι ιν ε ε πε στη η

ο Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ος και προ σκυ
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νη η η σα α αν τες Α αυ τον και την δο

θει σαν ε ξου ου σι ι αν παν τα α χου ου ου

ου δι δα χθε ε ε εν τες εις την υπ ου

ρα α α νο ον ε ξα πε ε στελ λο ον το ο

κη η ρυ υ υ υ υ ξαι αι την εκ νε κρων

Α να α α α α α α α α να στα α

σι ι ι ι ι ιν και την εις ου ρα νους α

πο ο κα τα α α α στα α α α σιν οι

οι οι οις και αι συ υν δι αι ω ω νι ι ι ι

ζει ει ειν ο α ψε ευ δης ε πηγ γει ει ει ει

λα α α α το Χρι στο ο ος ο Θε ε ος

και Σω τηρ τω ων ψυ χω ω ω ων η η η η
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μων
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

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

δο ο ο ξα σοι

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
Μανουὴλ Πρωτοψάλτου

Ἦχος Πα

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 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

μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξαν

υ υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε

Θε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε
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μο νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α γι ον

Πνευ μα

υ υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε

ου ο Υι ο 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 σμου

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

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

σον η μα ας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει μο

νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε

ου Πα τρος α μη ην
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αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε και

αι νε σω το ο νο μα σου εις τον αι ω 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

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

μα ας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος

των Πα τε ε ρων η μων και αι νε τον

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

τους αι ω νας α μη ην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

μας κα θα περ ηλ πι σα μεν ε πι σε
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ε

υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον

με τα δι και ω μα τα σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε 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 χη ην μου ου

ο τι η μαρ τον σοι

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

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

ο Θε ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω

τι σου ο ψο με θα φω ως
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α ρα τει νον το ε λε ο ος σου ου τοις γι

νω σκου σι σε

γι ος ο Θε ος Α α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η

μα ας
(τρὶς)

ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι

ω Πνε υμα τι

αι νυ υ υν και α ει και εις τους αι

ω νας των αι ω νων α μη ην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η

μα ας
Ἀσματικὸν

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

γι ο ος Α θα α α α να α α α α

τος ε ε λε ε ε η η η σο ον η η μα α

α α ας
Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος

π.Κ.Παπαγιάννη

να στα ας εκ του μνη μα τος και τα

δε σμα δι αρ ρη ξας του α δου ε λυ

σας το κα τα κρι μα του θα να του Κυ ρι ε πα

αν 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 πε στει λας αυ τους ε πι ι το κη ρυγ μα

και δι αυ των την ει ρη νην πα ρε ε σχες

τη οι κου με νη μο νε πο λυ ε λε ε ε ε
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ε ε
ἢ «Σήμερον σωτηρία»

η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε

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

και αρ χη γω 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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΝΧ 11/2019



60

ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα.

Στίχος Β΄ ∆εδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.
Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Στίχος Α΄ Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος.

Στίχος Β΄ Ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιά- σματι
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

Στίχος Γ΄ Ἅγιος ὁ ναὸς σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

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 Δι

Α μην
Στίχος Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ
λαοῦ.

η με ρον της ευ δο κι ας Θε ου το προ

οι μι ον και της των αν θρω πων σω τη ρι ας

η προ κη ρυ ξις εν να ω του Θε ου τρα

νως η παρ θε νος δει κνυ ται και τον Χρι στον ης

πα σι προ κα ταγ γε λε ται αυ τη και η

μεις με γα λο φω νως βο η σω μεν Χαι ρε της οι
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κο νο μι ας του κτι στου η εκ πλη ρω σι ι

ις
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 Βου

γ γε λι και δυ να α α μεις ε πι ι το

μνη μα σου και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω

θη σαν και ι στα το Μα ρι α εν τω τα
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φω ζη του σα το α χραν τον σου σω μα ε

σκυ λευ σας τον Α δην μη πει ρα σθεις υπ αυ του

υ πην τη σας τη Πα ρθε νω δω ρου με νος την

ζω ην ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι

ε δο ξα σοι οι

Ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων
Ἦχος Δι

η με ρον της ευ δο κι ας Θε ου το προ

οι μι ον και της των αν θρω πων σω τη ρι ας

η προ κη ρυ ξις εν να ω του Θε ου τρα

νως η παρ θε νος δει κνυ ται και τον Χρι στον ης

πα σι προ κα ταγ γε λε ται αυ τη και η

μεις με γα λο φω νως βο η σω μεν Χαι ρε της οι
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κο νο μι ας του κτι στου η εκ πλη ρω σις

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 ει σα γε ε ται εν τω

οι κω Κυ ρι ου την χα ριν συ νει σα 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
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ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄, ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ
Προκείμενον. Ἦχος πλ. β΄

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου.

Στίχ. Πρὸς σε, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν
πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας
ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν
τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι· καὶ συνήγειρεν
καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ,
ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν
ὑπερβάλλονυα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν
χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί
ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ
ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις
καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν
Χριστῷ ᾽Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ
Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. β΄
Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν σκέπῃ τοῦ
Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.

Στίχ. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ.
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