
ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, 
ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτὴρ» δὶς καί· 
«Οὐκ ἐπῃσχύνθη» ἅπαξ καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ὁ ἐπωνύμως 
κληθείς».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Σοφίας ἐραστής».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Μηναίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 25).
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου· «Ὦ θεία καὶ ἱερά», μετὰ τῶν στίχων·

«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ
νεσιν».
«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρί
σιν».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων».



Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος».
Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμηθῆναι καταδεξάμενος 

διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», 
ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Μορφὴν 
ἀναλλοιώτως».

Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 

μου σύνεσιν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες 
τὴν οἰκουμένην».

Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου· «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν. Ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ 
τῆς θύρας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τοῦ ἱεράρχου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θε
οτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἐξεχύθη ἡ χάρις».

Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου· 
«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Ἐξανοίξας τὸ στόμα». Δόξα, τοῦ 
αὐτοῦ· «Πᾶσαν ἤρδευσας τὴν οἰκουμένην». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ 
τῶν ὅλων Κύριος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί· «Στείβει θα

λάσσης» (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 27).
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς·
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Τῆ ς  ἑ ο ρ τ ῆ ς
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων».

«Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν κατὰ τὸν νόμον σαρκὶ περιτμηθέντα».
«Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν τῇ ὀγδόῃ περιτομὴν λαβόντα».
«Ὑπερβὰς τοὺς ὅρους Χριστός».

«Σήμερον ὁ Δεσπότης σαρκὶ περιετμήθη καὶ Ἰησοῦς ἐκλήθη».
«Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τὰ ἔνδοξα».

Τ ο ῦ  ἁ γ ί ο υ
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν ἱεράρχαις Βασίλειον τὸν μέγαν».

«Τοῦ ἀρχιποίμενος ὡς πρόβατον».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ Καισαρείας Βασίλειον τὸν μέγαν».
«Τὸ τῆς Ἐκκλησίας πανίερον».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου  
θεότητος τὸ κράτος».

«Τῆς τῶν ἀποστόλων καθέδρας».

«Καὶ νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς  
ἐκ τῆς κατάρας».

«Ὁ τὰ ὑπερῷα ἐν ὕδασι».

Καταβασίαι· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν …, Ἀπορεῖ πᾶσα 
γλῶσσα» καί· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην …, Ὤ τῶν 
ὑπὲρ νοῦν».

Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου· «Φιλοσοφίας ἔρωτι» καὶ τῆς ἑορτῆς· «Τὴν 
σάρκα περιτέμνεται».

Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Φέρει περιτομὴν ἐν σαρκί».
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἐξεχύθη ἡ χάρις».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
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Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα αὐτοῦ· διηγήσασθε πάντα  
τὰ θαυμάσια αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει  
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι,  
ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω  

ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «Ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα,  
ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν 

ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου».
«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Στίχ.  «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε,  
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων».

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Στίχ.  «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο  
ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως  

παρὰ τοὺς μετόχους σου».
«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».
Ἀπολυτίκια· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος» (ζήτει μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν).
Τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος, τῆς ἑορτῆς· «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν» 

(Κολ. β´ 8-12).
Εὐαγγέλιον, τῆς ἑορτῆς· «Ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες» (Λουκ. β´ 20-21, 

40-52).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Εἰς τὰ δίπτυχα, εἴθισται νὰ ψάλλεται τὸ κάτωθι μεγαλυνάριον τοῦ Μεγά-

λου Βασιλείου·

Ἦχος βʹ.
«Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φω

στῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασί
λειον τὸν Μέγαν, πάντες τιμήσωμεν».

Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».
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Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε».
Ὁ α´ χορός· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ὁ β´ χορός· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
Ὁ α´ χορός· «Δόξα», τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἰνδίκτου·

Ἦχος β´

«Ὁ πάσης δηµιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ 
ἐξουσίᾳ θέµενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός 
σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρε
σβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ σῶσον ἡµᾶς».
Ὁ β´ χορός· «Καὶ νῦν», τὸ κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου·

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄν
τως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, 
οἰκτίρµον, πάντας τοὺς λατρεύοντας σοὶ τῷ µόνῳ δεσπότῃ καὶ ἐκβοῶντας 
φόβῳ, λυτρωτά· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον».

Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστια

νῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

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

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
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Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν 
τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν νέον 
ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».

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

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

Κ
ύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέµενος, 
ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα παντὸς χρόνου νοούµενός 
τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτὸς µεταβολῆς τε τῶν ὄντων καὶ 

ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα τόν τε ὄντα καὶ τὸν 
ἐσόµενον πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου µακροθυµίᾳ καταξιώσας ἡµᾶς εἰς 
νέον ἐνιαυτὸν εἰσελθεῖν· αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην 
τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄµβρους εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν 
τῇ γῇ δώρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε καὶ 
κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁµονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύ
κλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κοσµουµένους, 
τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχηµόνως ὡς ἐν ἡµέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας. 
Τὴν ἁγίαν ἡµῶν Ἐκκλησίαν καλῶς διαφύλαξον· τὸ εὐσεβὲς ἡµῶν γένος 
τῇ δυνάµει σου κραταίωσον· τοὺς ἄρχοντας ἡµῶν καὶ τὸν στρατὸν τῇ 
κραταιᾷ σου χειρὶ στερέωσον καὶ κράτυνον. Τὴν νεότητα παιδαγώγη
σον, τὸ γῆρας περικράτησον, τοὺς ἐσκορπισµένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς 
πεπλανηµένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ.

Ἱλέῳ ὄµµατι ἐπίβλεψον καὶ ἐπὶ τὴν κάκωσιν τῆς ἰδιαιτέρας ἡµῶν πα
τρίδος Κύπρου. Σύντµησον τὸν χρόνον τῆς δοκιµασίας ἡµῶν. Ἀποδίωξον 
ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν τὸν ἀλλόθρησκον εἰσβολέα. Τοὺς 
αἰχµαλώτους ἐλευθέρωσον, τοὺς ἀγνοουµένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον 
τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Ἐλθέτω δὴ ἐφ᾿ ἡµᾶς ἡ βασιλεία σου, βασιλεία πάν
των τῶν αἰώνων, βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης, καὶ 
ἀξίωσον ἡµᾶς ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ ὑµνεῖν σε καὶ δοξάζειν τὸν 
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ἐν Τριάδι ἄναρχον Θεὸν καὶ αἰώνιον εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Εἶτα ἡ ἀπόλυσις.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Σιλβέστρου πάπα ῾Ρώμης, 
Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ ὁσίου.

Πανηγυρίζει τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
παρὰ τὴν Σκουριώτισσαν Σολέας.

Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 5ης Ἰανουαρίου, αἱ ἀκολουθίαι ψάλλον-
ται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 
στίχοι·

«Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιείμ».
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν».
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ διὰ τὸ Ἀπόδειπνον κανὼν τῆς 

ἡμέρας, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός, τὸ τρισάγιον καὶ τὸ 
προεόρτιον ἀπολυτίκιον τρίς. Ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
τρίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπά-
ρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου (ἢ τῶν ἁγίων) 
τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, 
Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς 
καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δο-
ξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα μετὰ τῶν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ 
στίχων, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 30). Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον 
καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προεόρτιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον». 
Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας (διὰ τὴν σήμερον τῆς Παρασκευῆς Λʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν) 
καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον (διὰ τὴν σήμερον τῆς 2ας Ἰανουαρίου). Κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας.
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3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου 
μάρτυρος.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Φώτων. Κοινωνι-
κόν· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ».

4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων, ἡ σύναξις τῶν 
ἁγίων Οʹ ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου, Χρυσάνθου καὶ Εὐφημίας μαρ-
τύρων, Νικηφόρου ὁσίου τοῦ λεπροῦ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ μάρτυρος Χρυσάνθου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών».
Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον».
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προεόρτια προσόμοια·  «Προεόρτια 

ᾄσματα» (2ᾳ Ἰανουαρίου) καὶ τὰ 3 τῶν ἀποστόλων· «Κλεόπαν, Ἀνδρό
νικον» (ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοκτίστου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τὸ προεόρτιον· «Ἔρχεται πρὸς Ἰορδάνην» (2ᾳ Ἰανουαρίου).
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Ἰωάννη βαπτιστὰ» (2ᾳ Ἰανουαρίου, εἰς τὰ 

ἀπόστιχα τοῦ Ὄρθρου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ προεόρτιον· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Ἑτοι
μάζου Ζαβουλών».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ προεόρτια τῆς ἡμέρας· 
«Ἰδοὺ παραγίνεται» καί· «Τὸν βασιλέα τοῦ παντός».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 26).

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ προεόρτιος τῆς ἡμέρας ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 
μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν ἀποστόλων εἰς 
4 μετὰ στίχου· «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ προεόρτιον κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον» (2ᾳ 
Ἰανουαρίου), τὸ κάθισμα τῶν ἀποστόλων· «Στῦλοι ἄσειστοι». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ προεόρτιον· «Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ. (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, 

σελ. 27), τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα» καὶ τὸ προεόρ-
τιον τῆς ἡμέρας· «Ὁ ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προεόρτια προσόμοια τῆς ἡμέρας· «Ὅν 
περ ἡ φωνή», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιείμ».
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν».

Δόξα, τὸ Ηʹ ἑωθινόν· «Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 28).
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν 

πᾶσι» (Β´ Τιμ. δ´ 5-8).
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Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Μάρκ. α´ 1-8).

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

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, μετὰ τὴν σύναξιν τοῦ Προδρόμου, 
Ἀπόστολοι ΛΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια μεθέορτα τῶν Φώτων.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παραμονὴ τῶν ἁγίων Θεοφανείων, Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ 
μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας.

Νηστεία.
Τῷ π ρ ω ΐ . Μετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, εὐθὺς αἱ Μ ε γ ά λ α ι 

Ὧ ρ α ι  τῶν Θεοφανείων.

Ὥρα Αʹ
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 

«Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι σοῦ 
ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ νῦν· «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτω
μένη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα οὕτως·
Ὁ αʹ χορός· τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Σήμερον τῶν ὑδάτων» (ἄνευ στίχου).
Ὁ βʹ χορός· τὸν στίχον· «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου 

καὶ Ἑρμωνιεὶμ» καὶ τὸ βʹ ἰδιόμελον· «Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ».
Ὁ αʹ χορός· «Δόξα».
Ὁ βʹ χορός· «Καὶ νῦν».
Ὁ αʹ χορός· τὸ γʹ ἰδιόμελον· «Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος».

Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ἀπουσίᾳ τούτου ὁ ἱερεὺς) θυμιᾷ 
τὸν ναὸν διὰ κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Ὥρας.

Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ 
Ἀπόσ τολος καὶ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὸ Εὐαγγέλιον. Μετ᾿ αὐτὸ ὁ 
ἀναγνώστης χῦμα· «Τὰ διαβήματά μου», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· 
«Ἐν τοῖς ῥείθροις», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, 
ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
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Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ τὴν εὐχήν· «Χριστὲ τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν». Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Γʹ
Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 

«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ 
νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Καί, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλονται 
τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ ἰδιόμελον ὁ στίχος· 
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν». Εἶτα 
λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, 
μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ 
Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ», ἄρχεται ἡ

Ὥρα Ϛʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». 
Καὶ νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν». Καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, 
ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ 
ἰδιόμελον ὁ στίχος· «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ 
Ἑρμωνιείμ». Εἶτα λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν» 
κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», 
ἄρχεται ἡ

Ὥρα Θʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ 
νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». Καὶ ψάλλει ὁ βʹ χορὸς τὸ ἰδιόμελον· «Θάμβος 
ἦν κατιδεῖν». Ὁ αʹ χορὸς τὸν στίχον· «Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν 
σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν» καὶ τὸ ἰδιόμελον· «Ὅτε πρὸς αὐτόν», τοῦ 
ὁποίου τὸ τέλος· «σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι» ψάλλει ὁ βʹ χορός. Εἶτα 
ὁ αʹ χορός· «Δόξα». Ὁ βʹ· «Καὶ νῦν». Καὶ ὁ κανονάρχης, ἱστάμενος ἐν τῷ 
μέσῳ τοῦ ναοῦ, ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον· «Τὴν χεῖρά σου τὴν 
ἁψαμένην», λέγων ἐκ γʹ τὸν πρῶτον καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον. Εἶτα 
οἱ χοροὶ ψάλλουν τὸ ἰδιόμελον ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέγονται 
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τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ 
ἀναγνώστης τὸ «Μὴ δὴ παραδῴης» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ.

Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀναγινώσκονται 
χῦμα τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, παραλειπομένων 
τοῦ «Πιστεύω», τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τοῦ «Εὐλογήσω τὸν Κύριον», 
διότι θὰ λεχθοῦν εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν1. Εἶτα γίνεται ἀπόλυσις καὶ 
εὐθὺς ἄρχεται

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία». Προοιμιακός. Εἰρηνικά.
Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν» εἰς 6, δευτεροῦντες τὰ 

δύο πρῶτα.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου2. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Εὐθὺς ἀναγινώσκονται τὰ ἑξῆς ἀναγνώσματα·
Αʹ ἀνάγνωσμα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός». Μετ᾿ αὐτὸ ὁ αʹ χορὸς τὸ 

τροπάριον· «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Γʹ 
ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ βʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ τὸ 
ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ βʹ χορός· «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ τροπά-
ριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Εʹ ἀνάγνωσμα· «Εἶπεν Ἠλίας». Μετ᾿ αὐτὸ ὁ βʹ χορὸς τὸ τροπάρι-
ον· «Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναις» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Ϛʹ 
ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ αʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ τὸ 
ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι», 
μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ αʹ χορός· «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ 
τροπάριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Ϛʹ ἀνάγνωσμα· «Παρεγένετο Νεεμάν».

1. Ἐν ταῖς ἐνορίαις τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοὶ συνήθως παραλείπονται.
2. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 

οὐχὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἐπίσης, κατὰ τὸ Ϛ ʹ ἀνάγνωσμα· «Παρεγένετο 
Νεεμάν», ἀναγινώσκει τὴν εὐχὴν τοῦ τρισαγίου ὕμνου. Κατὰ τὸν Ἀπόστολον λέγει 
τὴν εὐχὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μετὰ τοῦτο ἐκφωνεῖ τὴν ἐκτενῆ καὶ τὰς δεήσεις ὑπὲρ 
τῶν κατηχουμένων καὶ τῶν πιστῶν ἀναγινώσκων καὶ τὰς οἰκείας εὐχάς.
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Εὐθὺς ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς» καὶ ψάλ-
λεται τὸ τρισάγιον.

Ἀπόστολος· «Ἐλεύθερος ὢν ἐκ πάντων».
Εὐαγγέλιον· «Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καί

σαρος».
Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος καὶ καθ᾿ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-

σιλείου.
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ ε γ ά λ ο υ 

Ἁγ ι α σ μ ο ῦ ·
Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων», ἐξέρχεται 

ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης μετὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ τι-
μίου Σταυροῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ τοῦ διακόνου μετὰ 
θυμιατοῦ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν τόπον τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ δὲ 
διάκονος θυμιᾷ τρὶς κύκλῳ τὴν κολυμβήθραν.

Μετὰ τὰ ἰδιόμελα, ἀναγινώσκονται αἱ τρεῖς προφητεῖαι, ὁ Ἀπόστολος 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ ὡς ἐν τῷ Ἱερατικῷ, ὁ δὲ 
ἱερεὺς μυστικῶς τὴν εὐχήν· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ».

Πληρωθείσης τῆς συναπτῆς, ὁ ἱερεὺς λέγει τὴν εὐχήν· «Μέγας εἶ, Κύ
ριε» (τὸ προοίμιον τῆς εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ· «Τριὰς ὑπερούσιε» δὲν 
ἀναγινώσκεται τὴν παραμονὴν τῶν Φώτων, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέ-
ραν), ἐπαναλαμβάνων τρὶς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, τῶν χορῶν ἀποκρινομένων 
τὸ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι». Τρὶς ἐπαναλαμβάνει καὶ τὰς φράσεις· 
«Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ» καί· «Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα», τῶν 
χορῶν ἀποκρινομένων τὸ «Ἀμήν».

Ἀκολούθως ὁ ἱερεὺς τὸ «Εἰρήνη πᾶσι. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν» καὶ τὴν 
εὐχήν· «Κλῖνον, Κύριε». Καὶ εὐθύς, βαπτίζων τὸν τίμιον Σταυρόν, ψάλ-
λει τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνουσιν 
οἱ χοροὶ δίς. Ἔπειτα ῥαντίζει τὸν λαόν, ψάλλων τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς· «Ἐπεφάνης σήμερον»3. Εἶτα, ἀσπαζομένων τῶν πιστῶν τὸν τί-

3. Ψάλλεται τοῦτο, διότι διὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰσήλθομεν ἤδη εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν 
Θεοφανείων.
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μιον Σταυρὸν καὶ ῥαντιζομένων ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ψάλλεται τὸ ἰδιόμελον· 
«Ἀνυμνήσωμεν, οἱ πιστοί».

«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι 
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

6. ΤΡΙΤΗ. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ.

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς λιτῆς καὶ τῶν ἀποστίχων 

τῆς ἑορτῆς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζο
μένου σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου» τρίς.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ 

ὀπίσω» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης 
εἰς τὰ ὀπίσω;».

Εὐαγγέλιον· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Τὰ σύμπαντα σήμερον». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί».
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, 

μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί· «Στείβει θα

λάσσης».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς·

Το ῦ  α ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων».

«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα».
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«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν Ἰορδάνῃ ἐλθόντα βαπτισθῆναι».
«Δαυῒδ πάρεσο πνεύματι».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Προδρόμου τὸ βάπτισμα λαβόντα».
«Ὁ Ἡσαΐας λούσασθε».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς πατρῴας φωνῆς μαρτυρηθέντα».
«Συντηρώμεθα χάριτι».

Τ ο ῦ  β ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Σήμερον ὁ Δεσπότης κλίνει τὸν αὐχένα χειρὶ τῇ τοῦ Προδρόμου».

«Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

«Σήμερον Ἰωάννης βαπτίζει τὸν Δεσπότην ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου».
«Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος τὸ κράτος».

«Ἴδμεν τὰ Μωσεῖ».

«Καὶ νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς  
ἐκ τῆς κατάρας».
«Χρίεις τελειῶν».

Καταβασίαι· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρα
τευμάτων. Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καί· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν 
λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτὴρ» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 5 ἰδιόμελα· «Φῶς ἐκ φωτὸς» εἰς 6.
Δόξα· «Νάματα ἰορδάνεια».
Καὶ νῦν· «Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες 

βοῶμεν».
Εὐθὺς ἡ μεγάλη δοξολογία, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ἐπιλοίπου· «Δόξα τῷ φα

νέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον», ἀντὶ τοῦ 
αʹ στίχου αὐτῆς, μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου 
σου».

62 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  6



Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, 

ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη  
εἰς τὰ ὀπίσω».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, Ἰορδάνη,  
ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἀπὸ προσώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου  
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς 

μου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου 
ἐπικαλέσομαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  

τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Στίχ.  «Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  
τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Στίχ.  «Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός,  
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Εἰσοδικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύ
ριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ 
Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».
Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ» (Τίτ. β´ 11-14, γ´ 4-7).
Εὐαγγέλιον· «Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας» (Ματθ. γ´ 

13-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Μεγάλυνον, 

ψυχή μου …, Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα».
Κοινωνικόν· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις· 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα· «Φωνὴ Κυρίου 

ἐπὶ τῶν ὑδάτων» καὶ τελεῖται ὁ Μ έ γ α ς  Ἁγ ι α σ μ ὸ ς  ὡς καὶ ἐν τῇ 
παραμονῇ τῶν Φώτων4. Σήμερον ἀναγινώσκεται καὶ τὸ προοίμιον τῆς 
εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ· «Τριὰς ὑπερούσιε». Ὅταν δὲ ὁ ἱερεὺς 
ῥαντίζῃ τὸν λαόν, ψάλλει τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἐπεφάνης σήμε
ρον».

«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

4. Ἀκολουθεῖται ἐνταῦθα ἡ ἐπικρατήσασα πρᾶξις, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν πιστῶν. 
Ἡ ἀκριβὴς τάξις ὁρίζει ὅπως ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τελῆται μετὰ τὸ 
ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεὸς» τῆς δοξολογίας.
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7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ σύναξις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου 
καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκεί-

μενον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ» μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ. Ἀπολυτίκια· «Ἐν Ἰορδάνῃ». Δόξα· «Μνήμη δικαίου». Καὶ νῦν· 
«Ἐν Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ 
ὁ τοῦ Προδρόμου εἰς 6, μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν». Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί· «Στείβει θαλάσσης». Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τι-
μιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ αʹ κανόνος τῆς 
ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐχθὲς καὶ ἡ τοῦ Προδρόμου μετὰ τοῦ 
ἀνωτέρω στίχου. Εἶτα ἡ καταβασία· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρω
σαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Εἰς τοὺς αἴνους· 
«Καὶ νῦν· Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες 
βοῶμεν». Δοξολογία μεγάλη, ἀρχομένη ὡς ἐχθὲς διὰ τοῦ· «Δόξα τῷ φα
νέντι Θεῷ», μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκον τοῦ Προδρόμου· «Μνήμη δικαίου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια· 
«Ἐν Ἰορδάνῃ» καί· «Μνήμη δικαίου». Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον». 
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ Προδρόμου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος 
τῆς ἑορτῆς· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην …, Ὤ τῶν ὑπὲρ 
νοῦν». Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνί-
αν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβα-
σίαι· «Στείβει θαλάσσης» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν 
κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πολυεύκτου μάρτυρος.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου 
Μελιτινῆς.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα.

11. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἐν Ἰορδάνῃ». Δόξα· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν».
Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Τὸν φωτισμὸν 

ἡμῶν» (6ῃ Ἰανουαρίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε πάτερ, 
θεοφόρε Θεοδόσιε».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε πάτερ, ὡς πόλιν ζῶντος Θεοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον» (6ῃ Ἰανουαρίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν Ἰορδάνῃ 
βαπτιζομένου σου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενος 
διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 
Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
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ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεο-

τοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· «Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ» καί· «Θεοφα
νείας ὁ καιρός». Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Θείας αἴρων 
σου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὁ δεσπότης σήμερον».

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

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 
ἁγίου εἰς 6.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, τὸ κάθισμα αὐτοῦ· 
«Ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἰορδάνης τῷ 
ῥείθρῳ».

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

τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοῦν καθάρας, ὅσιε» καὶ τὸ μεθέορτον· «Βαβαὶ τῶν 
θείων ἔργων σου».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Οἶκον τῶν ἱερῶν 
ἀρετῶν», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 
θελήσει σφόδρα».
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».

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

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου», 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα· «Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 

χάρις» (Ἐφέσ. δ´ 7-13).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα· «Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάν

νης» (Ματθ. δ´ 12-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΒ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν. Εὐαγ
γέλια, μέχρι καὶ τῆς 13ης τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὰ μεθέορτα τῶν Φώτων· 
ἀπὸ δὲ τῆς 14ης καὶ ἐπέκεινα, τῆς ΙϚ ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τατιανῆς μάρτυρος.

13. ΤΡΙΤΗ. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.

Σημείωσις. Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινᾶ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναι-
ρεθέντων ἁγίων ἀββάδων, ἑορταζομένων τῇ ιδʹ Ἰανουαρίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἀποδί-
δοται ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων.

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινᾶ καὶ 
῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων ἁγίων ἀββάδων.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 6. Δόξα, 
καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Εἴσοδος οὐ γίνεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρόν», τὸ 
προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, 
τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς 
τρίς. Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐκτὸς τοῦ 
πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Τρισάγιον. 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς 
θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Μεγάλυνον, ψυχή μου …, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». 
Κοινωνικὸν τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτι
ζομένου σου».

15. ΠΕΜΠΤΗ. Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων.
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Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 9ης Φεβρουαρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς 
Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον» καὶ κοντάκιον ἐν τῇ 
Λειτουργίᾳ· «Ὁ μήτραν παρθενικήν», ἐκτὸς τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ἐν ᾗ ψάλλεται τὸ 
προεόρτιον κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς· «Ὡς ἀγκάλας σήμερον».

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου 
Πέτρου.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ 
Ἰωαννίνων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 

πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ 
ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Δέσποινα πρόσδεξαι»5.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 28). Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρ
θενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνη
μόσυνον».

18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΛΟΥΚΑ (δέκα λεπρῶν). Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πα-
τριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ι ʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν».
Κοντάκιον· «Τοὺς βιωτικοὺς θορύβους».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου· 
«Διωγμοὺς ἐκαρτέρησας» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Κυρίλλου· «Τοῖς πυρί
νοις σου δόγμασι».

5. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρμόζει μόνον, 
ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἱεραρχῶν τοὺς ἀρχηγούς».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Ἔργοις λάμψαντες». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν 
μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τῶν ἁγίων· «Τριάδος τῆς σεπτῆς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Μαρία, τὸ σεπτόν».

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

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἁγίων, ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 

«Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Παρθένε 
πανύμνητε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ἁγίων· 

«Τῆς ὑπερθέου, πάνσοφοι» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὄρος Θεοῦ πανάγι
ον».
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Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Δεῦτε, φιλέορτοι 
πάντες», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύν
εσιν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλ
λιάσονται».

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

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Ἔργοις λάμψαντες», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ´ 

7-16).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΒ́  Κυριακῆς Λουκᾶ (δέκα λεπρῶν)· «Εἰσερχομένου τοῦ 

Ἰησοῦ» (Λουκ. ιζ´ 12-19).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΓ´ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΕ´ ἑβδ. Ματθαίου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου ἐπισκόπου 
Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

20. ΤΡΙΤΗ. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος, Ἁγνῆς 
μάρτυρος.

22. ΠΕΜΠΤΗ. Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ὁσιο μάρ-
τυρος.

Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυ-
ρος.

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ξένης ὁσίας, Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίου, τῆς Θεο-
σημείας, ἤτοι τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν 
πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νεο φύτου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Θεοσημείας καὶ τοῦ ἁγίου Φίλωνος εὑρίσκονται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

25. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχι-
επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

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

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Πάτερ 
Γρηγόριε, τὰ σὰ» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου».
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Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὰς καρδίας τῶν πιστῶν».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλός». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβριὴλ 
φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Στηλιτεύων τὴν πλάνην». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Δεῦτε, πάντα τὰ ἔθνη».

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

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου, ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ 

ἁγίου· «Ἐξανοίξας τὸ στόμα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὅταν 
ἔλθῃ τοῦ κρῖναι».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τὰ 

δύο τοῦ ἁγίου· «Μονάδα τρισυπόστατον» καί· «Ὑψηγορίᾳ χρώμε
νος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μετὰ τῆς θεομήτορος».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Διατεμὼν τὸν τοῦ 
γράμματος», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
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«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ
νεσιν».
«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρί
σιν».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Ὁ ποιμενικὸς αὐλός», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου· «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. ζ´ 

26-28, η´ 1-2).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΕʹ Κυριακῆς Λουκᾶ (Ζακχαίου)· «Διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν 

Ἱεριχώ» (Λουκ. ιθ´ 1-10).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια ΙϚ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ξενοφῶντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

27. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος.

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἐφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου.

29. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἱππολύτου πάπα 
῾Ρώμης ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν 

αὐτῶν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου 

ἀγαλ λιάσονται».
Ἀπολυτίκια· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας». Δόξα, τὸ ἕτερον· 

«Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ 
ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 
καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ 
δύο τῶν ἁγίων ἕκαστος εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύ
σατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν θʹ, 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα εἰς ἦχον βʹ, εἶτα ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς Θεο-
τόκου μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» 
καὶ ἡ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα ἡ κατα-
βασία· «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». Δοξολογία 
μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους», «Ὡς τῶν ἀποστόλων 
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ὁμότροποι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν 
γῆν».

31. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ὅπου ὅμως ἑορτάζωνται οἱ ἅγιοι, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ διαμορφωθῇ 

ὡς ἑξῆς·
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 

πλ. δʹ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου) καὶ 
γίνεται εἴσοδος.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
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