
ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 30

1. ΤΡΙΤΗ. Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ τῶν Ἀ ναρ γύ ρων, Θε ο δό της τῆς μη τρός 
αὐ τῶν. Δαυ ΐδ τοῦ ἐν Εὐ βοί ᾳ. 

 Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α 
τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος τῶν Ἁ γί ων· «Ὑ μεῖς ἐ στε σῶ μα Χρι στοῦ...» 
(Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8). Εὐ αγ γέ λι ον ἐ πί σης τῶν Ἁ γί ων· «Προσκα λε σά με νος 
ὁ Ἰ η σοῦς...» (Ματ θ. ι΄ 1, 5 – 8). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»· «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον...».

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ κιν δύ νου, Πη γα σί ου, Ἀ φθο νί ου, Ἐλ πι δο φό ρου καί Ἀ νε
μπο δί στου τῶν Μαρ τύ ρων. 

3. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ να κο μι δή τῶν λει ψά νων τοῦ ἁ γί ου με γα λο μάρ τυ ρος 
Γε ωρ γί ου τοῦ Τρο παι ο φό ρου. Ἀ κε ψι μᾶ, Ἰ ω σήφ καί Ἀ ει θα λᾶ τῶν μαρ
τύ ρων. 

 Πλήρη ἀκολουθίαν ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου ἐξέδωσεν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πάφου.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰ ωαν νι κί ου ὁ σί ου, Νι κάν δρου ἐ πι σκό που Μύ ρων.

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γα λα κτί ω νος καί Ἐ πι στή μης μαρ τύ ρων, Λί νου ἐ πι σκό
που Ῥώ μης.
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6. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. Δη μη τρι α νοῦ ἐ πι σκό που Χύ τρων (Κυθρέας) 
Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, Παύ λου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε
ως. Ἦ χος γ΄. Ἑ ω θι νόν Θ΄.

Σημείωσις: Ὅπου ἄν ἑορτάζηται ἐπισημότερον ὁ Ἅγιος Δημητριανός 
δύναται νά συμψαλῇ ἡ ἀκολουθία μετά τῆς Ἀναστασίμου ὡς κατωτέρω: 
Εἰς τά Ἑσπέρια: Ἀναστάσιμα 4, τοῦ Ἁγίου Παύλου  Κωνσταντινουπόλεως 
3 καί τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ 3. Δόξα τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ. Ἀπολυτίκια: 
Ἀναστάσιμον, τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ, Δόξα τοῦ Ἁγίου Παύλου, Καί 
νῦν τό ὁμόηχον Θεοτοκίον. Εἰς τούς Αἴνους: Ἀναστάσιμα 4, τοῦ Ἁγίου 
Δημητριανοῦ 4. Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου Δημητριανοῦ. Εὐαγγέλιον Κυριακῆς.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολοι Μάρτυρες...».
Κο ντά κι ον: «Μαρτύρων Χριστοῦ, τοῖς δήμοις...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...»

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Μηναίου 

Προσόμοια· «Παῦλος ὁ θεσπέσιος...» 4.
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἀρχιερατικήν στολήν ἐνδυσάμε

νος...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή 

θαυμάσωμεν...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἀσκήσεως τό πέλαγος...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος και

νοῦ...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά 

οὐράνια...», Δό ξα, τοῦ Ἁγίου· «Θείας πίστεως 
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ὁμολογία...», Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Σέ τήν 
μεσιτεύσασαν...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ γ΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ γ΄ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 

ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ ( Θ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Κα θί σματα τοῦ Μηναίου· «Ὡς τοῦ σκεύ

ους ὑπάρχων...», Δόξα· «Δόγμα ἔνθεον...», 
Καί νῦν Θεοτοκίον· «Θείας φύσεως...». 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅπας γηγενής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον· «Συγκεκλεισμένων Δέ

σποτα...», τοῦ Μηναίου· «Τόν Παῦλον ἐκ
μιμούμενος...» καί τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Θεόν 
σαρκί ὅν ἔτεκες...». 

Αἶ νοι: Τά Ἀναστάσιμα Στιχηρά τοῦ γ΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό Θ΄ Ἑ ω θι νόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρό

νων...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυριακῆς.
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Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Θείας πίστε

ως...», «τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν χριστανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς Κ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Γνωρίζω ὑμῖν τό 

Εὐαγγέλιον...» (Γαλ. α΄ 11 – 19).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ· «... Προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ 

ᾧ ὄνομα Ἰάειρος...» (Λουκ. η΄ 41 – 56). 
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΑ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Η΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τῶν ἐν Με λι τι νῇ λ γ΄ μαρ τύ ρων, Ἱ έ ρω νος καί τῶν λοι πῶν. 
Λα ζά ρου ὁ σί ου τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει ἀσκήσαντος.

8. ΤΡΙΤΗ. Ἡ σύ να ξις τῶν Ἀρ χι στρα τή γων Μι χα ήλ καί Γα βρι ήλ καί τῶν 
λοι πῶν Ἀ σω μά των Δυ νά με ων. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 
παρά τό χωρίον Ἀναλυόντας, Λευκωσία.

(Τ.Μ.Ε 8ης Νοεμβρίου §§ 1 – 3).

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ
θρου: Ματ θ. ι η΄ 10 – 20, (8ῃ Νο εμ.), ὁ Ν΄ (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῶν Ἀ σω μά
των, Οἰ κτίρ μον προ στα σί αις...», Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ
η σόν με ὁ Θε ός... Τῷ ἀΰ λῳ θρό νῳ...» (ζή τει εἰς τήν Λι τήν). Κα τα βα σί αι· 
«Ἀ νοί ξω τό στό μα μου... ταύ της τήν Εἴ σο δον». Κο ντά κι ον· «Ὁ κα θα ρώ τα
τος να ός...». Ἀ πό στο λος τῶν Ἀρ χι στρα τή γων· «Εἰ ὁ δι ’ ἀγ γέ λων λα λη θείς 
λό γος...» (Ἑ βρ. β΄ 2 – 10). Εὐ αγ γέ λι ον· «Ὁ ἀ κούων ὑ μῶν, ἐ μοῦ ἀ κού ει...» 
(Λουκ. ι΄ 16 – 21). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· 
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«Ὁ ποι ῶν τούς Ἀγ γέ λους αὐ τοῦ πνεύ μα τα καί τούς λει τουρ γούς αὐ τοῦ 
πυ ρός φλό γα. Ἀλ λη λού ϊα».
 
Ση μει ώ σεις: 
1. Αἱ ση με ρι ναί κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...» ψάλ λο νται μέ χρι 
τῆς 20ῆς Νο εμ βρί ου μέ τάς ἑ ξῆς ἀλ λα γάς εἰς τό κεί με νον:
Α΄ ᾨ δή: «... ταύ της τήν Εἴ σο δον».
Γ΄ ᾨ δή: «... ἐν τῇ σε πτῇ Εἰ σό δῳ σου στε φά νων δό ξης ἀ ξί ω σον».
Ε΄ ᾨ δή: «Ἐ ξέ στη τά σύ μπα ντα ἐν τῇ σε πτῇ Εἰ σό δῳ σου· σύ γάρ ἀ πει ρό
γα με Παρ θέ νε, ἔν δον εἰ σῆλ θες ἐν τῷ Να ῷ τοῦ Θε οῦ, ὥ σπερ κα θα ρώ τα τος 
Να ός, πᾶ σι τοῖς ὑμνοῦ σι σε, τήν εἰ ρή νην βρα βεύ ου σα».
Θ΄ ᾨδή: «Ἅ πας γη γε νής ... τά ἱ ε ρά Εἰ σό δι α τῆς Θε ο μή το ρος καί βο ά
τω...».
2. Τό Κο ντά κι ον· «Ὁ κα θα ρώ τα τος Να ός...» ψάλ λε ται ἀ πό τῆς σή με ρον 
μέ χρι καί τῆς 25ης Νο εμ βρί ου. Ἐ ξαι ρεῖ ται ἡ 20ή Νο εμ βρί ου, ὁ πό τε ψάλ
λε ται τό Προ εόρ τι ον· «Εὐ φρο σύ νης σή με ρον...».

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νε κτα ρί ου Πε ντα πό λε ως τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ, Ὀ νη σι φό ρου 
καί Πορ φυ ρί ου μαρ τύ ρων, Μα τρώ νης καί Θε ο κτί στης ὁ σί ων, Συμεών τοῦ 
Μεταφραστοῦ.  

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.

10. ΠΕΜΠΤΗ. Ὀ λυ μπᾶ, Ῥο δί ω νος, Σω σι πά τρου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀ πο στό λων. 
Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου ὁ σί ου, Ὀ ρέ στου μάρ τυ ρος. 

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μη νᾶ Με γα λο μάρ τυ ρος. Βί κτω ρος καί Βι κεντί ου 
μαρ τύ ρων, Θε ο δώ ρου τοῦ Στου δί του, Στεφανίδος μάρτυρος.

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ 
παρά τό χωρίον Βάβλα Λάρνακος.

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰ ωάν νου τοῦ Ἐ λε ή μο νος, Πα τρι άρ χου Ἀ λε ξαν δρεί ας, 
Νεί λου ὁ σί ου.
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13. ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰ ωάν νου Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό
λε ως τοῦ Χρυ σο στό μου. Ἦ χος δ΄. Ἑ ω θι νόν Ι΄.

Σή με ρον ἄ γει τά ὀ νο μα στή ρι ά του ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυ σό στο μος.

   Ἐ πί τῇ ὀ νο μα στι κῇ ἑ ορ τῇ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν 
κ.κ.  Χρυσοστόμου τε λεῖ ται Ἀρ χι ε ρα τι κόν συλ λεί τουρ γον ἐν τῷ Καθεδρι κῷ 
Να ῷ τοῦ Ἁ γί ου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Λευκωσίᾳ, προϊσταμένου τοῦ 
Μακαριωτάτου, με τά τό πέ ρας τοῦ ὁ ποί ου ὁ Μακαριώτατος, ἀ νερ χόμενος 
ἐν τῷ Μεγάλῳ Συνοδικῷ, δέ χε ται τά συγ χα ρη τή ρι α τῶν Ἐπισήμων καί 
τοῦ λα οῦ.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 13ης Νοεμβρίου §§ 4, 5, 6).

Τῷ Σαββάτῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἐν τῇ ὑ πο μο νῇ σου...» Δό ξα· «Ταῖς τῶν 
δα κρύ ων σου...».

Κο ντά κι ον: «Τόν πλοῦ τον τόν σόν ἐ σκόρ πι σας...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ δ΄ ἤ χου 6 καί τά 3 

Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Τήν χρυ σή λα τον σάλ
πιγ γα...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Ἱεράρχου· «Ὅ σι ε τρι σμά καρ...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ Θεο

πάτωρ..».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ
σμα τα τοῦ Ἱεράρχου.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀναστάσιμα.
Δό ξα: Τοῦ Ἱεράρχου· «Σάλ πιγ ξ χρυ σό φω νος...»
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί λυ

τρωτής μου Πάναγνε...»
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 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν...», Δό ξα τοῦ 

Ἱεράρχου· «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...», Καί νῦν 
τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ δι ’ ἡ μᾶς γεν νη
θείς...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...»

Τῷ Σαββάτῳ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ δ΄ ἤ χου, ἡ Λι τή τοῦ 
Ἁ γί ου καί τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Ἡ τοῦ στό μα τός σου...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν καί τά τῆς Γ΄ 

Στιχολογίας τοῦ Ἁγίου μετά τοῦ Θεοτοκίου. 
Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ δ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 

ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ι΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Ἁ γί ου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀ να στά σι μα. Τό Κά

θι σμα τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Τῆς ἀῤ ῥή του σο φί
ας...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον «Τόν φλο
γμόν τῆς γε έ νης...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἱ ε ράρ χου καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου... ταύ της τήν Εἴ σο
δον».

Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής... τά Ἱ ε ρά 
Εἰ σό δι α...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα...», 
τοῦ Ἱεράρχου· «Τοῖς χρυ σαυ γέ σι λό γοις 
σου...», «Τόν με γα λο φω νό τα τον...» καί τό Θε
ο το κί ον· «Παρ θέ νε πα να μώ μη τε...».
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Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ δ΄ ἤ χου 4 καί τά 4 
στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἱ ε ράρ χου· «Χρυ σοῦ 
τη λαυ γέ στε ρον...».

Δό ξα:  Τοῦ Ἱεράρχου· «Χρυ σέ οις ἔ πε σι...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη. καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν...», «Ἡ τοῦ στό μα τός σου...», 

τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἱεράρχου «Τοι οῦ τος ἡ μῖν ἔ πρε πεν ἀρ χι ε

ρεύς...» (Ἑ βρ. ζ΄ 26 – 28, η΄ 1 – 2).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Η΄ Λου κᾶ· «Νομικός τις προσῆλθε 

τῷ Ἰησοῦ...» (Λουκ. ι΄ 25 – 37).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΒ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Θ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Φι λίπ που τοῦ Ἀ πο στό λου, Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, Εὐ φη
μι α νοῦ τοῦ Κυ πρί ου, Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας νεομάρτυρος.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κα τά τήν ἐν τῷ Μη ναί ῳ τά ξιν. Ἡ ἀ κο λου
θί α τοῦ Ἀ πο στό λου Φι λίπ που ψάλ λε ται καί ἐξ ἰ δι αι τέ ρας φυλ λά δος ἤ ἐκ 
τῶν Κυπρίων Μηναίων.
 
15. ΤΡΙΤΗ. Γου ρί α, Ἀ βί βου καί Σα μω νᾶ μαρ τύ ρων καί Ὁ μο λο γη τῶν. 

Ἀ πό σή με ρον ἄρ χε ται ἡ νη στεί α τῶν Χρι στου γέν νων 
(τεσσαρακονθήμερος).
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16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ. 

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν 
τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου... ταύτης τήν Εἴσοδον». 
Κοντάκιον: «Ὁ καθαρώτατος ναός...». Ἀ πό στο λος τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ· «Ὁ 
Θε ός ἡ μᾶς τούς Ἀ πο στό λους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16) καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ 
Εὐ αγ γε λι στοῦ· «Πα ρά γων ὁ Ἰ η σοῦς εἶ δεν ἄν θρω πον...» (Ματ θ. θ΄ 9 – 
13) (Ζή τει τῷ Σαβ βά τῳ τῆς Ε΄ Ἑβδο μά δος Ματ θαί ου). Κοινωνικόν: «Εἰς 
πᾶσαν τήν γῆν...».

17. ΠΕΜΠΤΗ. Γρη γο ρί ου ἐ πι σκό που Νε ο και σα ρεί ας καί Γεν να δί ου 
Ἀρ χι ε πι σκό που Κων στα ντι νου πό λε ως. 

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πλά τω νος καί Ῥω μα νοῦ μαρ τύ ρων. Ἀ να στα σί ου 
νε ο μάρ τυ ρος.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ βδι ού Προ φή του. Βαρ λα άμ, Ἡ λι ο δώ ρου, Ἀν θί μου 
μαρ τύ ρων.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ. Προ εόρ τι α τῆς ἐν τῷ Να ῷ Εἰ σό δου τῆς Ὑ πε
ρα γί ας Θε ο τό κου. Γρη γο ρί ου τοῦ Δε κα πο λί του καί Πρό κλου Κων στα ντι
νου πό λε ως, Σωζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ Καρπασίας. Ἦ χος πλ. α΄. 
Ἑ ω θι νόν ΙΑ΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 20ῆς Νοεμβρίου §§ 2, 3, 4).
 

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολοι μάρτυρες...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 6 καί προεόρτια 

προσόμοια· «Λαμπαδηφόροι Παρθένοι...» εἰς 4.
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Δό ξα: Προεόρτιον· «Σήμερον ὁ θεοχώρητος Ναός...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου· «Ἐν τῇ 

ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: Προεόρτιον· «Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...», 

Δό ξα, Καί νῦν Προεόρτιον· «Χαράν προμνη
στεύεται...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου, τά 
Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Χαράν 
προμνηστεύεται...».
 

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Τόν συνάναρχον 

Λόγον...», Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν Προεόρ
τιον· «Χαράν προμνηστεύεται...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά 
Προεόρτια 

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ ( ΙΑ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 

Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ Προεόρτιος μετά στίχου 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό προεόρτιον Κά θι σμα· «Ὁ ναός ὁ τοῦ 
Θεοῦ...» ἅπαξ. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά ἀ να στά σι μα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου... ταύ της τήν Εἴ σο δον».
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Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής... τά Ἱ ε ρά 
Εἰ σό δι α...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν 
Ἔγερσιν...» καί τό Προεόρτιον «Θεοῦ σοφίας 
τέμενος...». 

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί Προεόρτια προσόμοια· 
«Δεῦτε πιστοί συνελθόντες...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό ΙΑ΄ Ἑ ω θι νόν· «Φανερῶν ἑαυτόν...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον...», «Χαράν προμνη

στεύεται...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ 
Να οῦ.

Κο ντά κι ον: Προεόρτιον· «Εὐφροσύνης σήμερον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΒ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ἴδετε πηλίκοις 

ὑμῖν γράμμασιν...» (Ἐφεσ. β΄ 4 – 10).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Θ΄ Λου κᾶ· «Ἀνθρώπου τινός 

πλουσίου...» (Λουκ. ιβ΄ 16 – 21).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΓ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Ι΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΕΝ Τῼ ΝΑ ῼ ΕΙ ΣΟ ΔΟΣ ΤΗΣ Υ ΠΕ ΡΑ ΓΙ ΑΣ ΘΕ Ο ΤΟ ΚΟΥ.

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρᾶ. 
Πανηγυρίζουσιν ὡσαύτως ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης, 



 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21 355

ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς καί ἡ Ἱερά Μονή τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου, κειμένη παρά τό χωρίον Καμπιά τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Νοεμβρίου § 5, 6, 7).

Τῇ Κυριακῇ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Χα ράν προ μνη στεύ ε ται...».
Κο ντά κι ον: «Εὐ φρο σύ νης σή με ρον...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Σή με ρον πι στοί 

χο ρεύ σω μεν...» καί τά ἕ τε ρα 3 Προ σό μοι α· 
«Τῶν Ἁ γί ων εἰς Ἅ γι α...».

Δό ξα, Καί νῦν: «Με τά τό τε χθῆ ναί σε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Χαί ρει ὁ οὐ ρα νός 

καί ἡ γῆ...».
Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον τά στί φη τῶν πι στῶν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον: «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας Θε οῦ τό προ οί μι ον...» 

(τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς Ἑ ορ τῆς, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο
λυ τί κι ον· «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Σή με ρον τῆς εὐ δο

κί ας... » (τρίς).



356 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21

Κα θί σμα τα: Ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Ἄ κου σον θύ γα τερ καί ἴ δε καί κλῖ νον τό οὖς 

σου καί ἐ πι λά θου τοῦ λα οῦ σου καί τοῦ οἴ κου 
τοῦ πα τρός σου καί ἐ πι θυ μή σει ὁ βα σι λεύς 
τοῦ κάλ λους σου».

Στί χος: «Ἐ ξη ρεύ ξα το ἡ καρ δί α μου λό γον ἀ γα θόν». 
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ να στᾶ σα Μα ρι άμ ἐ πο ρεύ θη...» (Λουκ. α΄ 

39 – 49, 56).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Σή με ρον ὁ να ός ὁ ἔμ ψυ χος...» 

Καί νῦν· τό αὐ τό, «Ἐ λέ η σόν με ὁ Θε ός... Σή
με ρον ὁ θε ο χώ ρη τος να ός...» (ζή τει εἰς τήν 
Λι τήν). 

Κα νό νες: Οἱ ἐν τῷ Μη ναί ῳ δύ ο Κα νό νες με τά στί χου· 
«Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό κε σῶ σον ἡ μᾶς».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό κά θι σμα· «Ἀ να βό η σον Δαυ ΐδ...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Μη ναί ου. Τό Συ να

ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων με τά τῶν 

Με γα λυ να ρί ων, ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα
σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν Τι μι ω τέ ραν 
καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των. 
Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ριον:  «Ἥν πά λαι προ κα τήγ γει λε...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 Στι χη ρά Προ σό μοι α· «Λαμπα δη φό ροι 

Παρ θέ νοι...».
Δό ξα, Καί νῦν: «Σή με ρον τῷ να ῷ προ σά γε ται...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἀντίφωνα:  Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:
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Ἀντίφωνον Α΄
• Μέγας Κύριος καί αἰνετός σφόδρα.
• Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σοῦ ἡ
πόλις τοῦ Θεοῦ.            «Ταῖς πρεσβείαις
• Ὁ Θεός ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται.         τῆς Θεοτόκου...».
• Καθάπερ ἠκούσαμεν οὕτω καί εἴδομεν.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄
• Ἡγίασε τό σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.
• Ἁγιωσύνη καί μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.              «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ
• Αὕτη ἡ πύλη Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύ-               Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις
σονται ἐν αὐτῇ.                θαυμαστός...».
• Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστός ἐν δικαιοσύνῃ.

 Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄
• Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν
οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.
• Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως         «Σήμερον τῆς 
ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,     εὐδοκίας Θεοῦ
πεποικιλμένη.                τό προοίμιον...».
• Ἀπενεχθήσονται τῷ Βασιλεῖ παρθένοι
ὀπίσω αὐτῆς.

Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν ... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα
στός...».

Ἀ πο λυ τί κι ον (με τά τήν Εἴ σο δον): «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εἶ χεν ἡ πρώ τη σκη νή...» 

(Ἑ βρ. θ΄ 1 – 7).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εἰ σῆλ θεν ὁ Ἰ η σοῦς εἰς κώ μην 
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τι νά...» (Λουκ. η΄ 38 – 42, ι α΄  27 – 28).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄγ γε λοι τήν Εἴ σο δον τῆς Παρ θέ νου ... 

Ὡς ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ κι βω τῷ...».
Κοι νω νι κόν: «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».
«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» καί Ἀ πό λυ σις.

Ση μεί ω σις: Αἱ κα τα βα σί αι «Χρι στός γεν νᾶ ται» ψάλ λο νται ἀ πό τῆς 
21ης Νο εμ βρί ου μέ χρι καί τῆς 24ης Δε κεμ βρί ου. Τήν 25ην Δεκεμβρίου 
ὡς καί τήν 31ην Δεκεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων, ψάλλονται τόσον αἱ Καταβασίαι «Χριστός γεννᾶται…» 
ὅσον καί αἱ «Ἔσωσε λαόν…».

22. ΤΡΙΤΗ. Φι λή μο νος ἀ πο στό λου, Ἀρ χίπ που, Ὀ νη σί μου. Κι κι λί ας μάρ
τυ ρος, Σωζομένου ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Μενίγνου τοῦ Κναφέως. 

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀμ φι λο χί ου ἐ πι σκό που Ἰ κο νί ου, Γρη γο ρί ου Ἀ κρα γα ντί
νων, Ἑ λέ νου ἐπισκόπου Ταρ σοῦ. 

24. ΠΕΜΠΤΗ. Κλή με ντος ἐ πι σκό που Ῥώ μης, Πέ τρου Ἀ λε ξαν δρεί ας, 
Φιλουμένου μάρτυρος. 

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀ πό δο σις τῆς Ἑ ορ τῆς τῶν Εἰ σο δί ων τῆς Θε ο τό κου. 
Αἰ κα τε ρί νης τῆς Με γα λο μάρ τυ ρος καί Παν σό φου. Μερ κου ρί ου με γα λο
μάρ τυ ρος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 21ης Νοεμβρίου §§ 14, 15, 16).

Τῇ Πέμπτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κιον: «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός  Ψαλτήριον.
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Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σή με
ρον πι στοί χο ρεύ σω μεν...» καί τά 3 Προ σό
μοι α τῆς Ἁ γί ας· «Σή με ρον τέρ πε ται πό λις ἡ 
Ἀ λε ξάν δρει α...».

Δό ξα: Τῆς Ἁ γί ας· «Χαρ μο νι κῶς τῇ πα νη γύ ρει...».
Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Με τά τό τε χθῆ ναί σε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα τῆς Ἁ γί ας. (Τά νε ώ τε ρα 
Μη ναῖ α πα ρα θέ του σι τά Ἀ να γνώ σμα τα, ἐ νῷ 
τά πα λαι ό τε ρα πα ρα πέμπου σιν εἰς τήν 23ην 
Ἀ πρι λίου).

Ἀ πό στι χα: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· «Χαί
ρει ὁ οὐ ρα νός καί ἡ γῆ...» με τά τῶν στί χων 
αὐ τῶν (ζή τει εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν τῆς Ἑ ορ τῆς).

Δό ξα: Τῆς Ἁ γί ας· «Βί ον ἄϋ λον ἐ ξη σκη μέ νη...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον τά στί φη τῶν 

πι στῶν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τῆς Ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας Θε οῦ τό 

προ οί μι ον...», Δό ξα· τῆς Ἁ γί ας «Τήν πα νεύ φη
μον νύμ φην...», Καί νῦν· τῆς Ἑ ορ τῆς «Σή με
ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Παρασκευῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς Ἁ γί ας, Καί νῦν· «Σή με ρον ὁ θε ο
χώ ρη τος να ός...». Τρι σά γι ον καί  Ἀ πο λυ τί κι ον «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» ὡς εἰς τόν Ἑ σπε ρι

νόν.
Κα θί σμα τα: Τῆς Ἁ γί ας καί τῆς Ἑ ορ τῆς ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
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Προ κεί με νον: «Θαυ μα στός ὁ Θε ός ἐν τοῖς ἁ γί οις αὐ τοῦ».
Στί χος: «Τοῖς Ἁ γί οις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐ τοῦ ἐ θαυ μά στω

σεν ὁ Κύ ρι ος». 
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τῆς Ἁ γί ας· «Ὡ μοι ώ θη ἡ βα σι λεί α τῶν οὐ ρα

νῶν...» (Ματ θ. κε΄ 1 – 13) (Σαβ βά τῳ ιζ΄ ἑ βδο
μά δος Ματ θαί ου).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τῆς ἀ θλη φό ρου...» Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Βί ον ἄϋ λον ἐ ξη σκη μέ νη...». 

Κα νό νες: Οἱ δύ ο Κα νό νες τῆς Ἑ ορ τῆς καί ὁ τῆς Ἁ γί ας.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Κα θί σμα τα τοῦ Μη ναί ου· «Τήν σο φί αν 

τήν ὄντως...» Δό ξα, Καί νῦν· «Ἡ ἀ μί α ντος 
ἀ μνάς...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἁ γί ας. Τό Συ να ξά ρι
ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἀ ντί Τι μι ω τέ ρας: Ἡ Θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων τῆς Ἑ ορ

τῆς με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων, ὡς ἐν τῇ κυ ρι
ω νύ μῳ ἡ μέ ρᾳ τῆς Ἑ ορ τῆς. Κα τα βα σί α· «Με
γά λυ νον ψυ χή μου τήν τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο
ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα τευ μά των. Μυ στή ρι ον 
ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α:  Τῆς Ἁ γί ας· «Ἐ νεύ ρω σας τό φρό νη μα...» καί 
τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἥν πάλαι προκατήγγειλε...».

Αἶ νοι: Τά 3 πρῶ τα Στι χη ρά Προ σό μοι α τῆς Ἑ ορ τῆς· 
«Λα μπα δη φό ροι παρ θέ νοι...» καί τά 3 Προ
σό μοι α τῆς Ἁ γί ας· «Μνή μην τήν πα νί ε ρον...».

Δό ξα: Τῆς Ἁ γί ας· «Βί ον ἄϋ λον ἐ ξη σκη μέ νη...».
Καί νῦν: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Σή με ρον τῷ να ῷ προ σά γε ται...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς ἑ ορ τῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα

στός...».
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Ἀ πο λυ τί κι ον:  «Σή με ρον τῆς εὐ δο κί ας...», «Τήν πα νεύ φη μον 
νύμ φην...» καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ὁ κα θα ρώ τα τος να ός...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» 

(Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἁ γί ας· «Ἠ κο λού θει τῷ Ἰ η σοῦ ὄ χλος...» 

(Μάρ κ. η΄ 24 – 34, ια΄  27 – 28).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄγ γε λοι τήν Εἴ σο δον τῆς Παρ θέ νου.... Ὡς 

ἐμ ψύ χῳ Θε οῦ κι βω τῷ...».
Κοι νω νι κόν: «Πο τή ρι ον σω τη ρί ου...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Στυ λι α νοῦ τοῦ Πα φλα γό νος, Ἀ λυ πί ου τοῦ Κι ο νί του, 
Νί κω νος τοῦ «Με τα νο εῖ τε», ὁ σί ων.

Ση μεί ω σις: Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς 24ης Δε κεμ βρί ου Κο ντά κι ον 
ψάλ λε ται τό· «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό γον...». Μό νον 
τήν 9ην Δε κεμ βρί ου ψάλ λε ται τό Κο ντά κι ον τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης.

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἰ α κώ βου τοῦ Πέρ σου. Να θα να ήλ ὁ σί ου. 
Ἦ χος πλ. β΄. Ἑ ω θι νόν Α΄.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὑπομονῆς στῦλος γέγονας...». Δόξα: «Χαίρει 
ἔχουσα ἡ Λακεδαίμων...».

Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀρετῶν ὑπόθεσιν...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...»

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. β΄ ἤ χου 6 καί ἐκ 

τοῦ Μηναίου Προσόμοια· «Κόσμου τά τερπνά 
καταλιπών...» εἰς 4.
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Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Καρτερῶν ἐν ἀθλήσει...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. β΄ ἤ χου· «Τίς μή 

μακαρίσει σε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐθαυμαστώθης Ἰάκωβε...». 
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ναός καί πύλη...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», 

Δό ξα, τοῦ Ἁγίου· «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...», 
Καί νῦν· Θεοτοκίον «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυ
φον...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. β΄ ἤ χου, τά Τρι
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. β΄ ἤ χου καί 

ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Α΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τα Καθίσματα τοῦ Μηναίου· «Ἐκ Περσίδος 

ἀστέρα νεοφανῆ...», Δόξα, Καί νῦν τό Θεοτο
κίον· «Τήν ψυχήν μου Παρθένε...». 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
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Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Α΄ Ἀ να στά σι μον «Τοῖς Μαθηταῖς συνέλ
θωμεν...», τοῦ Ἁγίου· «Περσῶν τήν πλάνην 
ἔφλεξας...» καί τό Θε ο το κί ον· «Μαρία καθα
ρώτατον...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. β΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό Α΄ Ἑωθινόν· «Εἰς τό ὄρος...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό· «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀγγελικαί δυνάμεις...», «Ὁ Μάρτυς σου 

Κύριε...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΓ΄ Ἐπιστολῶν· «Ὁ Θεός πλούσιος 

ὤν ἐν ἐλέει...» (Ἐφεσ. β΄ 14 – 22).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 

ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ...» (Λουκ. 
ιη΄ 18 – 27).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΔ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΑ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Στε φά νου Ὁ μο λο γη τοῦ, Εἰ ρη νάρ χου μάρ τυ ρος καί τῶν 
σύν αὐ τῷ.

29. ΤΡΙΤΗ. Πα ρα μό νου καί τῶν σύν αὐ τῷ μαρ τύ ρων. Δι ο νυ σί ου Κο ρίν
θου, Νι κο λά ου Θεσ σα λο νί κης, Φι λου μέ νου μάρ τυ ρος. Φιλουμένου νέου 
Ἱερομάρτυρος τοῦ Κυπρίου. 
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30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀν δρέ ου τοῦ Πρω το κλή του. Φρου με ντί ου ἐ πι σκό που 
Ἰν δί ας. 

Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱερά Μονή Ἀποστόλου Ἀνδρέου 
εἰς τό ἀνατολικόν ἄκρον τῆς κατεχομένης Κύπρου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 30ῆς Νοεμβρίου §§ 1, 2, 3).

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Mάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: Τά τῆς Θ΄ Ὥρας: «Βλέπων ὁ λῃστής...», 

Δόξα «Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν…», Καί νῦν 
«Τον ἀμνόν…».

Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Πρωτοκλήτου· 

«Ὁ τῷ Προ δρό μου φω τί...» εἰς 6.
Δό ξα: Τοῦ Ἀποστόλου «Τήν τῶν ἰ χθύ ων ἄ γραν...».
Καί νῦν: Τό Προεόρτιον Ἰδιόμελον· «Ἠσαΐα χόρευε...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια «Χαίροις ὁ λογικός 

οὐρανός...».
Δό ξα: «Τόν συ ναί μο να Πέ τρου...».
Καί νῦν:  Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἰ ω σήφ εἰ πέ ἡ μῖν...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τοῦ Πρω το κλή του· «Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων 

Πρω τό κλη τος...», Δόξα, Καί νῦν Θε ο το κί ον· 
«Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».

Ἀ πό λυ σις: «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Τῇ Τετάρτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λιτή τοῦ Ἀποστόλου, τό  Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...» καί ἀπόλυσις.
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ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» Τοῦ Πρω το κλή του· 

«Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...», Δόξα 
τό αὐτό, Καί νῦν Θε ο το κί ον· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος 
ἀ πό κρυ φον...».

Κα θί σμα τα: Τά τοῦ Μηναίου κατά σειράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ 

καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα 
αὐτοῦ».

Στίχος: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν 
δέ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τό στερέωμα».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρά τήν θάλασσαν...» 
(Ματθ. δ΄ 18 – 23).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με 
ὁ Θε ός... Ὁ Πρωτόκλητος μαθητής...» (ζήτει 
τοῦτο εἰς τήν Λιτήν). 

Κα νό νες: Τῆς Θεοτόκου καί ὁ πρῶ τος τοῦ Ἀ πο στό λου 
«Τήν τε θο λω μέ νην μου ψυ χήν...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά κα θί σμα τα τοῦ Ἀποστόλου· «Ὡς Πρω τό
κλη τον πά ντων...», Δό ξα· «Τῶν εἰ δώ λων τά 
θρά ση καταβαλών...», Καί νῦν τό Θεοτοκίον· 
«Χαῖ ρε θρό νε πυ ρί μορ φε...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Πρω το κλή του. 
Τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα
τευ μά των, Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τά τοῦ Ἀ πο στό λου «Ὁ Λό γος ὁ προ ά ναρ
χος...», «Τοῦ Πέ τρου τόν συ ναί μο να...» καί τό 
Θε ο το κί ον· «Θε όν ὅν περ ἐ γέν νη σας...».

Αἶ νοι: Τά 4 τοῦ Ἀποστόλου· «Βηθ σαϊ δά νῦν ἀ γάλ λου...».
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Δό ξα: Τοῦ Ἀποστόλου· «Τόν κή ρυ κα τῆς πί στε ως...»
Καί νῦν: Τό Προεόρτιον «Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό Ἀπολυτίκιον «Ὡς τῶν 

Ἀποστόλων Πρωτόκλητος...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου:  «Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμα

στός...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Ὡς τῶν Ἀ πο στό λων Πρω τό κλη τος...» καί τό 

τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον 

Λό γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Πρω το κλή του· «Ὁ Θε ός ἡ μᾶς τοῦ Ἀ πο

στό λους...» (Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16) (ζή τει τῇ Δε κά
τῃ Κυ ρι α κῇ).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Πρωτοκλήτου· «Εἱστή κει ὁ Ἰ ωάν νης καί 
ἐκ τῶν Μα θη τῶν...» (Ἰ ωάν. α΄ 36 – 52).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Χριστός ὁ ἀληθινός...».


