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ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ 
Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν 
διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν, Καλλίστης μαρτύρων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιὼν καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν 
Ἱερουσαλήμ».
«Πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ὁ ναός σου, 
θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ».
«Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ 
τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, τὰ τῆς αʹ καὶ βʹ στιχολογίας μόνον24 καὶ 

ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ τῆς Ἰνδίκτου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 

24. Οἱ βουλόμενοι, ὅμως, ἑορτάσαι ἐντελέστερον τὸν ὅσιον Συμεών, δυνατὸν ν᾿ 
ἀκολουθήσωσι τὴν τάξιν τοῦ Μηναίου, ἤτοι, μετὰ τὰ καθίσματα τῆς αʹ καὶ βʹ στιχο-
λογίας, ὁ πολυέλεος καὶ τὰ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματα, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον· 
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου· «Τί 
ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;». Εἶτα, τὸ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ὁσίου· «Πάντα μοι παρεδόθη» (ζήτει ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τῆς 5ης Δεκεμβρίου) 
καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ ὁσίου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτό
κου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὸ μνημόσυνόν σου εἰς τὸν αἰῶνα» (ζήτει ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ἰδιόμελον· «Ὀ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα» εἶναι τῆς Ἰνδίκτου 
καὶ ὄχι τοῦ ὁσίου). Ἐν δὲ τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
Ἰνδίκτου.
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στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», ὁ τῶν ἁγίων 
γυναικῶν καὶ ὁ τοῦ ὁσίου, ἀμφότεροι εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς 
Ἰνδίκτου· «Ὁ ἀῤῤήτῳ σύμπαντα» (ζήτει μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδὴν) καὶ τὰ καθίσμα-
τα τοῦ Μηναίου. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ὁσίου καὶ τὸ 
συναξάριον. Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
μεθ᾿ ἑορτῆς (εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου). Ἀπολυτίκια, 
τῆς Ἰνδίκτου, τῆς Θεοτόκου, τοῦ ὁσίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς 
Ἰνδίκτου· «Ὁ ἀῤῤήτῳ σύμπαντα» (ζήτει μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδὴν) ἢ τὸ ἑξῆς·

Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ Δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε 
ὄντως, 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».

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Ἰνδίκτου. Κοινωνικόν, τῆς Ἰνδίκτου· 
«Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύ
ριε. Ἀλληλούϊα».

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μάμαντος μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Νηστευτοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν καθεδρικὸς ναὸς 
τοῦ ἁγίου Μάμαντος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Μόρφου καὶ ὁ ἐπισκοπικὸς 
ναὸς τοῦ ἁγίου Μάμαντος Περιστερώνας Χρυσοχοῦς, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα 
τῆς ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μάμαντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

3. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Νικομηδείας, Θεοκτίστου 
ὁσίου, συνασκητοῦ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, Πολυδώρου νεομάρτυρος τοῦ 
Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυδώρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βαβύλα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Μωυσέως 
προφήτου τοῦ θεόπτου.
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5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ζαχαρίου προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τὸ ἐν Κολοσσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, θαῦμα 
παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Γʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἱερωσύνης στολισμόν».
Κοντάκιον· «Ὁ προφήτης σήμερον».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀρχαγγέλου· «Τρισηλί
ου Θεότητος» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἀρχαγγέλου· «Συγχάρητε ἡμῖν ἅπασαι».
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, τοῦ ἀρχαγγέλου· «Ὡς ταξιάρχης καὶ πρόμαχος» (τὸ ὁποῖον 

ἐπέχει καὶ θέσιν θεοτοκίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ 

ἀρχαγγέλου· «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγε». Καὶ νῦν, τὸ 
ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

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

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἀρχαγγέλου εἰς 4 ἕκαστος, μετὰ 
στίχου· «Ἅγιε ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἀρχαγγέλου· «Οὐρανίων ταγμάτων». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τοῦ 

ἀρχαγγέλου· «Ἀθροίσθητε καὶ ἴδετε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Εἰκόνος ἧς 
μετέλαβον».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀρχαγγέλου· «Ἀγγελικῶς 
οἱ ἐν κόσμῳ» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα».
«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης 
σφόδρα».

Δόξα, τὸ Γʹ ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχι

στράτηγε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΔʹ Κυριακῆς· «Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν» 

(Β´ Κορ. α´ 21-24, β´ 1-4).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΔʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ» (Ματθ. κβ´ 2-14).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΕʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΕʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Προεόρτια τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Σῴ-
ζοντος μάρτυρος, Σῴζοντος τοῦ νέου μάρτυρος τοῦ ἐν Πλακουντουδίῳ 
(Ἀσπρογιᾷ) τῆς Πάφου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νέου μάρτυρος Σῴζοντος εὑρίσκεται εἰς τὸν 
ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται 

οἱ στίχοι·
«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».

Ἀπολυτίκιον, τὸ προεόρτιον ἅπαξ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον δίς. Κανό-

νες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4. 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 
τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ 
δοξολογία 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 εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ 
προεόρτιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον καὶ Θεοτόκος Μαρία». Ἀπόστολος, 
Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

8. ΤΡΙΤΗ. ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 
 ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς Παναγίας (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ, 
ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ Κύκκου καὶ ἡ ἱερὰ μονὴ Παν
αγίας Ἁγίας Νάπας.

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί».
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Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον καὶ Θεοτόκος Μαρία».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 6 ἰδιόμελα· «Σήμερον, ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις».
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ἡ παγκόσμιος χαρά», μετὰ τῶν στίχων·

«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, ἅπαντες πιστοί».
Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, 

Θεοτόκε», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω τὰ ἔργα μου τῷ 
βασιλεῖ».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἡ παγκόσμιος χαρὰ» (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα).
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 6, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θε
οτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
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Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Πύλην ἀδιόδευτον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο 

κανόνων, ὡς διετάχθη ἀνωτέρω. Εἶτα αἱ δύο καταβασίαι· «Μυστικὸς 
εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάρια· «Ἀγάλλονται τὰ πέρατα» καί· «Ἀδὰμ ἀνακαινίσθητι».
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Αὕτη ἡμέρα Κυρίου».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραθᾷ,  
εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ  
ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωῒ πρωΐ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν  
εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
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Στίχ.  «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ,  
ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυματός».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω,  

ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν».
«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Στίχ.  «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ·  
ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Στίχ.  «Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ».
«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος· «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β´ 5-11).
Εὐαγγέλιον· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 

27-28).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ἀλλότριον 

τῶν μητέρων ἡ παρθενία».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ Ὄρθρῳ 
ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ 
«Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ σύναξις τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ 
καὶ Ἄννης, Σεβηριανοῦ μάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δυνατὸν ὅμως, πρὸς ἐπιση-
μότερον ἑορτασμὸν τῶν ἁγίων, ἡ ἀκολουθία νὰ διαμορφωθῇ ὡς ἑξῆς·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Εἰς τοὺς αἴνους, 
τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων· «Χάρις τῷ λυτρωτῇ» εἰς 4. 
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ἡ πανάμωμος ἁγνή». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινω-
νικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

10. ΠΕΜΠΤΗ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας μαρτύρων, 
Ἠσαΐου ὁσίου τοῦ κτήτορος τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἠσαΐου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυ
πρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον τοῦ Σταυροῦ.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδώρας ὁσίας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, Εὐφροσύνου 
ὁσίου τοῦ μαγείρου.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον τοῦ Σταυροῦ.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Αὐτονόμου, διὰ τὸ 
κατὰ τὴν ιβʹ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 
Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, Κουρνούτου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀγροκηπίᾳ.

Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαι-
ρουμένων ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς 
λιτῆς, ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαβ-
βάτου πρὸ τῆς Ὑψώσεως.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνα-
στάσεως, προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Κορνηλίου μάρ-
τυρος τοῦ ἑκατοντάρχου, τῶν ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων, ἐν οἷς καὶ 
ὁ ἱερομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης.
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Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἐγκαινίων· «Ἐγκαίνια 
τιμᾶσθαι» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Ὑψουμένου σου, Δέσπο
τα» (ζήτει ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ). (Ἡ ἀκολουθία 
τοῦ ἁγίου Κορνηλίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν ἐγκαινίων· «Τὴν μνήμην τῶν ἐγκαινίων».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἐγκαινίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἐγκαινίων· «Τὸν ἐγκαινισμὸν τελοῦντες».
Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Θεῖος θησαυρός».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν ἐγκαι-

νίων· «Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος». Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Τὸν 
ζωοποιὸν Σταυρόν».

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, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῶν ἐγκαινίων· «Τὰ 

πάντα ἐφώτισε» καί· «Ἑόρτιος σήμερον».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ προεόρτιος ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» καὶ ὁ τῶν 
ἐγκαινίων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἐγκαινίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 
«Τοῦ μαρτυρίου τὴν σκηνήν». Δόξα, τὸ προεόρτιον· «Ὁ Σταυρός σου, 
Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἐν πίστει τὰ ἐγκαίνια».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες», τὰ 

δύο τοῦ Μηναίου· «Ἐν Γολγοθᾷ ὁ Κύριος» καί· «Μέσον τῆς γῆς ὁ 
Κύριος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μετ᾿ εὐφροσύνης κράζομεν».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια· «Σήμερον ὁ ἔνθεος» εἰς 4 (τὰ 
δύο πρῶτά εἰσι τῶν ἐγκαινίων καὶ τὸ τρίτον τοῦ Σταυροῦ), μετὰ στίχων εἰς 
τὰ δύο τελευταῖα·
«Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δό
ξης σου».
«Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς».

Δόξα, τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν», «Ὡς 

τοῦ ἄνω στερεώματος», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τῶν ἐγκαινίων· «Οὐρανὸς πολύφωτος».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως· «Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν 

γράμμασιν» (Γαλ. ς´ 11-18).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς 

τὸν οὐρανόν» (Ἰωάν. γ´ 13-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
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Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙϚ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

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

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ.

Νηστεία.
Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Σταυροβουνίου, Σταυροῦ Ὀμόδους 

καὶ Σταυροῦ Μίνθης.

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα· «Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν».
Κοντάκιον· «Οὐρανὸς πολύφωτος».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Σταυρὸς ἀνυψούμενος» εἰς 6, δευτεροῦντες 
αὐτά.

Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, ἅπαντα τὰ ἔθνη».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια· «Χαίροις, ὁ ζωηφόρος Σταυρός», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν».
«Ὁ δὲ Θεός, βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς».

Δόξα, καὶ νῦν· «Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς».
Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».
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Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν 
λαόν σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος».

Εὐαγγέλιον· «Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα».
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.. Δόξα· «Σύ 

μου σκέπη κραταιά». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, 
Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ».

Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἐν παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλονται τὰ δύο τμήμα-

τα τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος, ἀμφότερα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστον, 
μετὰ τοῦ ἀνωτέρω στίχου εἰς τὰ τροπάρια. Εἶτα, αἱ δύο καταβασίαι· 
«Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάρια· «Σταυρός, ὁ φύλαξ» δὶς καί· «Σταυρὸς ὑψοῦται» 
ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον προέρχεται».
Δοξολογία μεγάλη (ἐκ παραδόσεως εἰς ἦχον δʹ).

Ἡ τάξις τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ

Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν 
βορείαν πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τοῦτο ἀργῶς καὶ μετὰ 
μέλους. Ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν τίμιον Σταυρόν, ὁ ὁποῖος κεῖται ἐπὶ τῆς 
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ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ 
τριῶν κηρίων. Εἶτα ὁ ἱερεὺς φέρει τὸν δίσκον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείου πύλης, λιτανεύων τοῦτον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, 
προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ ἑξαπτερύγων καὶ τοῦ χοροῦ τῶν 
ψαλτῶν, τοῦ δὲ διακόνου θυμιῶντος. Ἐλθόντες εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, 
ἔνθα ὑπάρχει τετραπόδιον ηὐτρεπισμένον καὶ παρακειμένη κολυμβήθρα 
μεθ᾿ ὕδατος, κυκλοῦσιν ταῦτα τρίς. Ὁ μὲν ἱερεὺς ἵσταται πρὸ τοῦ τε-
τραποδίου, οἱ δὲ λοιποὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτοῦ. Ὁ ἱερεύς, βλέπων πρὸς 
ἀνατολάς, ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία· ὀρθοί». Εἶτα, ἀποθέσας ἐπὶ τοῦ τετρα-
ποδίου τὸν δίσκον, θυμιᾷ κύκλῳ αὐτοῦ, ψάλλων τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν 
λαόν σου», ἐπαναλαμβανομένου τούτου ὑπὸ τῶν χορῶν δίς.

Εἶτα ποιήσας μετανοίας τρεῖς, ἐν οἱᾳδήποτε ἡμέρᾳ καὶ ἂν τύχῃ, λαμ-
βάνει ἀνὰ χεῖρας τὸν τίμιον Σταυρὸν μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ ὑψοῖ 
αὐτὸν λέγων μεγαλοφώνως· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα 
ἔλεός σου· δεόμεθά σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Καὶ οἱ μὲν χοροὶ 
ἄρχονται τῆς αʹ ἑκατοντάδος τοῦ «Κύριε, ἐλέησον», ὁ δὲ διάκονος καὶ 
οἱ πιστοί, ὅσοι ἂν βούλωνται, ῥαίνουσι διὰ ῥοδοστάγματος τὸν τίμιον 
Σταυρὸν μέχρι τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ «Κύριε, ἐλέησον». Ὁ ἱερεύς, 
σφραγίσας τρὶς διὰ τοῦ τιμίου Σταυροῦ, κλίνει τὴν κεφαλὴν ἄνωθεν τῆς 
κολυμβήθρας καὶ ἀνίσταται ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον μέχρι τῆς συμπληρώσεως 
τῆς ἑκατοντάδος.

Εἶτα ὁ ἱερεύς, στραφεὶς πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς βοῤῥᾶν, ὑψοῖ 
καὶ πάλιν τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Καὶ ψάλλεται ἡ β´ ἑκατοντὰς κατὰ 
τὸν προγραφέντα τρόπον.

Ἀκολούθως ὁ ἱερεὺς ἔρχεται πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς δυσμὰς ὑψοῖ 
τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου 
ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος». Καὶ ψάλ-
λεται ἡ γ´ ἑκατοντὰς ὡς ἀνωτέρω.

Ἔπειτα ὁ ἱερεύς, στραφεὶς πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς νότον, 
αἴρει καὶ πάλιν τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 
εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ 
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ». Καὶ ψάλλεται ἡ δʹ ἑκατοντάς.

Τέλος ὁ ἱερεὺς ἔρχεται καὶ πάλιν ἔμπροσθεν τῆς κολυμβήθρας καί, 
βλέπων πρὸς ἀνατολάς, ὑψοῖ τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεό
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μεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, ἐπισκέψεως καὶ ἀφέσεως τῶν 
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐπιτελούντων τὴν ἁγίαν ἑορτὴν 
ταύτην, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ 
ἁγίου ναοῦ τούτου, πάντων τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων ἐν αὐτῷ 
καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρθοδόξων». Καὶ ψάλλεται ἡ εʹ 
ἑκατοντάς.

Μεθ᾿ ὃ ὁ ἱερεὺς (ἢ ἐὰν παρίσταται ἀρχιερεύς, κατέρχεται ἐκ τοῦ θρόνου καὶ) 
ὑψοῖ τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ εὐλογεῖ δι᾿ αὐτοῦ σταυροειδῶς τὸν λαόν, 
ψάλλων τὸ κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως». Εἶτα 
ἀποθέτει τὸν Σταυρὸν ἐπὶ τοῦ δίσκου καὶ ποιῶν μετάνοιαν προσκυνεῖ 
ψάλλων τὸ «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν», ὅπερ ἐπαναλαμβάνεται 
ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. (Ἐὰν παρίσταται ἀρχιερεύς, μετὰ τὴν προσκύνησιν εὐλογεῖ 
τὸν λαὸν καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὸν θρόνον, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη, 
δέσποτα»).

Ἀκολούθως γίνεται ἡ προσκύνησις τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῶν πιστῶν, 
ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Δεῦτε, πιστοί», ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα τὸ 
ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου», καὶ ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἱνατί ἐγκατέλιπές με;  

Μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ Θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός,  
καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλε-
σιν, ἐκίνησαν κεφαλήν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἵνα τί, ὁ Θεός, ἀπώσω εἰς τέλος; ὠργίσθη ὁ θυμός σου  

ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου;».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Στίχ.  «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Στίχ.  «Ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου, ὄρος Σιὼν τοῦτο,  
ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ».

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

Στίχ.  «Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν  
ἐν μέσῳ τῆς γῆς».

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

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί· ὁ καθήμενος  

ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν  
ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς».

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ,  
ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστιν».

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Εἰσοδικόν· «Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ 
ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, 
ὁ σαρκὶ σταυρωθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν».
Ἀπόστολος· «Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ» (Ά  Κορ. α´ 18-24).
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἐποίησαν οἱ ἀρχιερεῖς» (Ἰωάν. ιθ´ 6-11, 13-

20, 25-28, 30).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ αʹ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε».
Κοινωνικόν· «Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν μὲν τῷ 
Ὄρθρῳ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, ἐν δὲ 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».

15. ΤΡΙΤΗ. Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο-
νίκης.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-
νον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου, Κασσιανοῦ 
ὁσίου τοῦ ἐν Ἀλέκτορᾳ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δυνατὸν ὅμως, πρὸς 
ἐπισημότερον ἑορτασμὸν τῆς ἁγίας, ἡ ἀκολουθία νὰ διαμορφωθῇ οὕτως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δοξολογία μεγά-

λη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. Τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων παραλείπονται.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινω-

νικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

17. ΠΕΜΠΤΗ. Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης 
καὶ Ἐλπίδος μαρτύρων, Ἡρακλειδίου ἐπισκόπου Ταμασέων, Αὐξιβίου 
ἐπισκόπου Σόλων, Ἀναστασίου ὁσίου τοῦ ἐν Περιστερωνοπηγῇ Κύπρου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἡρακλειδίου παρὰ τὸ χωρίον Πολι
τικόν.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου, Αὐξιβίου καὶ Ἀναστασίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυματουργοῦ, 
Ἀριάδνης μάρτυρος.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Ὕψωσιν.
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20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς 
συνοδίας αὐτοῦ, Μελετίου ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Εʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Σταυρὸς ἀνυ
ψούμενος» (14ῃ Σεπτεμβρίου) καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Ἄνωθεν ἡ κλῆσίς 
σου».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ὁ δεύτερος Ἰὼβ Εὐστάθιος».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἀδαμάντινε τὴν ψυχήν».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς» (14ῃ Σεπτεμβρίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σῶσον, Κύ
ριε, τὸν λαόν σου».

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, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 

«Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδὲμ» καί· «Προδιετύπου μυστικῶς».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τῶν ἁγίων, εἰς 
4 ἕκαστος.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ», τὸ 
κάθισμα τῶν ἁγίων· «Εὐσεβείας τοῖς τρόποις». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ με-
θέορτον· «Τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τῶν 

ἁγίων· «Τῆς ἀθανάτου δόξης τε» καὶ τὸ μεθέορτον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ 
θαῤῥοῦντες».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων· «Τίς μὴ μακαρίσει 
σου» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυν

θήσεται».
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

ἐξανθήσει».
Δόξα, τὸ Εʹ ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμάτων, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 

σου», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν· «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται 

ἄνθρωπος» (Γαλ. β´ 16-20).
Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν· «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου 

ἐλθεῖν» (Μάρκ. η´ 34-θ´ 1).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΖʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια Αʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, 
Κοδράτου ἀποστόλου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ, Ἰσαακίου ἐπισκόπου Κιτίου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν 
δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ τρισάγιον. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ὁ διὰ 
βρώσεως τοῦ ξύλου».

Σημείωσις. Ἐφεξῆς, καὶ μέχρι τῆς 7ης Νοεμβρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς 
καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ τὸ κοντάκιον· «Προστασία 
τῶν Χριστιανῶν».

22. ΤΡΙΤΗ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Κοδράτου, ὡς 
μὴ ψαλεῖσα κατὰ τὴν καʹ, διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου 
Σταυροῦ.

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύλληψις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρό-
μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ».
«Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ, πάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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24. ΠΕΜΠΤΗ. Θέκλης μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου, τὸ ἐν Κυθήροις 
θαῦμα τῆς Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης, Σιλουανοῦ ὁσίου τοῦ Ἀθωνίτου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίας Θέκλης παρὰ τὸ χωρίον Μοσφιλωτή.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Θέκλης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐφροσύνης ὁσίας.

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου 
ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐν Λευκωσίᾳ.

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 βαρέος ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Τὰ 
ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς. Εἰς τὰ ἀπόστιχα· 
«Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ἀποστόλου»25.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

27. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΛΟΥΚΑ. Καλλιστράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ϛ ʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε».
Κοντάκιον· «Τὰ μεγαλεῖά σου, παρθένε».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Μάρτυς ἀθλητὰ 

Καλλίστρατε» εἰς 4.

25. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» 
ἁρμόζει μόνον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἀποστόλου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.



Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου».
Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα· «Οἱ μάρ

τυρές σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος 
ἀπόκρυφον».

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

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Καλλιστράτου τοὺς ἄθλους». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ λιμένα καὶ τεῖχος».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛ ʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τῶν 

ἁγίων· «Κραταιωθέντες Πνεύματι» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Θεοπαρόχων 
μέγεθος».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Ϛ ʹ ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη σύ, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος τῆς ΙΖʹ Κυριακῆς· «Ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος» (Β´ Κορ. 

Ϛ ʹ 16-18, ζ´ 1).
Εὐαγγέλιον τῆς Αʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην 

Γεννησαρέτ» (Λουκ. ε´ 1-11).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΗʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Βʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ εὕρεσις καὶ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νεοφύτου ὁσίου 
τοῦ Ἐγκλείστου, Χαρίτωνος ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ, Αὐξεντίου ὁσίου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νεοφύτου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Νεοφύτου, Χαρίτωνος καὶ Αὐξεντίου εὑρί-
σκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Μόρφου κ. Νεόφυτος.

29. ΤΡΙΤΗ. Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Γρηγορίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου καὶ φωτιστοῦ τῆς 
μεγάλης Ἀρμενίας.


