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s t c r  o f a η - 'tεχων ημέρας εικο ι̂ν οκ\& 

CH δμερα εχει ωρας 11 και δ vff ωρας 13

1. Δευτέρα. Προεόρτια 'Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτ. (f  250). 
Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοϋ έξ Αθηνών (f 870), Αναστασίου 
νεομάρτ. τοϋ έκ Ναυπλίου (f 1655)· των έν Μεγάροις τεσσά
ρων μαρτύρων.

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατά τήν έν τω Μηναίω τάξιν. Είς 
τήν λειτουργίαν μετά τήν είσοδον, άπολυτίκια τό προεόρτιον 
«Ούράνιοςχορός», τοϋ μάρτυρος « Ο  μάρτυς σου, Κύριε»  και 
τοϋ άγιου τοϋ ναοϋ. Κοντάκιον προεόρτιον, ήχος δ ',  πρός τό 
«Έ πεφάνης σήμερον»

Ώ ς ά γκά ϊα ς  σήμερον, πιστοί, καρδίας /  έφαπλοϋντες δέ- 
ξασθε καθαρωτάτω) λογισμω, /  έπιδημοϋντα τόν Κύριον, /  
προεορτίους αίνέσεις προσάδοντες.

Απόστολος: τοϋ μάρτυρος, Σεπτ. 2 ('Ρωμ. η ' 28-39)· Εύαγ
γέλιον: ήμέρας, Δευτ. ιε ' έβδ. Ματθαίου (Μρ. ε ' 24-34). Κοι
νωνικόν τής ήμέρας.

Σημειώσεις. 1. “Οπου τιμάται έπισημότερον ο αγιος Τρύφων η ο 
αγιος ’Αναστάσιος, ή άκολουθία τοϋ έορταζομένου άγίου συμψάλ- 
λεται μετά τής προεορτίου έκ τής οίκείας φυλλάδος. Κ αταβασίαι οί 
είρμο'ι «Χέρσον άβυσσοτόκον». Ε ίς την λειτουργίαν ’Α πόστολος και 
Ε ύαγγέλιον τοϋ έορταζομένου άγίου, κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

2. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής άποδόσεως τής 'Υπαπαντής, πλήν των 
Κυριακών, δέν  ψάλλεται Παρακλητική.

2. Τρίτη. t  Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩ- 
ΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Εις τήν θ '.  Απολυτίκια «Ούράνιοςχορός», Δόξα, « Ο μ ά ρ-  
τυς σου, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άγκάλας σήμερον».

Εις τόν έσπερινόν. 'Η  άκολουθία ώς έν τω Μηναίω (τά 3 
έσπέρια ίδιόμελα τής έορτής δευτεροϋνται). Απόστιχα τά
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ίδιόμελα τοϋ Μηναίου, άλλ’ είς τα δύο τελευταία μετα στίχων 
α) «Νϋν άπολύεις τόν δοϋλόν σου, δέσποτα, κατα τό ρήμά σου 
έν είρήνη- ότι είδον οί οφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ό ητοί- 
μασας κατα πρόσωπον πάντων τώ>ν λαών»· β) «Φώς είς άπο- 
κάλυψιν έθνών, καί δόξανλαοϋ σου ’Ισραήλ». Τό άπολυτίκιον 
«Χαίρε, κεχαριτωμένη» τρις. Απόλυσις « ’Ό έν άγκάλαις τοϋ  
δικαίου Συμεών βασταχθήναι καταδεξάμενος δια τήν ημών 
σωτηρίαν Χ ριστός ο άληθινός Θεός ημών».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν τα δια τήν λιτήν 
στιχηρα τής έορτής ώς έν τώ Μηναίω, τρισάγιον κ.λπ. καί άπο
λυτίκιον «Χαίρε, κεχαριτωμένη» (απαξ).

Ε ις τον ορθρον. Είς τό «Θ εόςΚ ύρος»  τό άπολυτίκιον τρις. 
Καθίσματα, άναβαθμοί καί τα λοιπα ώς έν τώ Μηναίω. Ευαγ- 
γέλιον όρθρου τό τής έορτής, ό ζήτει Φεβρ. 2, « Ή ν  άνθρωπος 
έν ’Ιερουσαλήμ» (Λκ. β ' 25-32). 'Ό ν ' ψαλμός καί τα λοιπα ώς 
έν τώ Μηναίω. 'Ό κανών τής έορτής μετα τών είρμών είς 6 
(«άνευ στίχων»). Καταβασίαι οί είρμοί «Χέρσον άβυσσοτό- 
κον»· (άντί τής στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου Τήν τι- 
μιωτέραν) είς τήν θ ' φδήν τα μεγαλυνάρια «Ά κατάληπτον  
έστί» μέχρι τοϋ «Κατελθόντ’ έξ  ουρανού», άπό δέ τοϋ «Λά- 
μπρυνόν μου τήν ψυχήν» συμψάλλονται καί τα τροπάρια τής 
θ ' φδής (ο είρμός καί τό α ' τροπάριον δίς), είτα ο είρμός 
«Θεοτόκε, η έλπίς... Έ ν νόμου σκιά». Έξαποστειλάριον καί 
αίνοι ώς έν τώ Μηναίω. Δοξολογία μεγάλη καί τό άπολυτίκιον 
«Χαίρε, κεχαριτωμένη» (απαξ).

Ε ις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τα τής έορτής μετα τών 
έφυμνίων αυτών ώς έν τώ Μηναίω. Είσοδικόν «Έ γνώ ρισε Κ ύ
ριος τό σωτήριον αυτοϋ, έναντίον πάντων τών έθνών. Σώσον 
ημάς, Υίέ Θεοϋ, ο έν  άγκάλαις τοϋ δικαίου Σ υμεόό βαστα- 
χθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια». Μετα τήν είσοδον ψάλλον
ται μόνον τό άπολυτίκιον «Χαίρε, κεχαριτωμένη» καί τό κον
τάκιον « ’Ό μήτραν παρθενικήν». Τρισάγιον. Απόστολος: 2ας 
Φεβρ., «Χο)ρίς πάσης άντιλογίας» ('Εβρ. ζ ' 7-17)· Ευαγγέ- 
λιον: ομοίως, «Ά νήγα γον  οί γονείς» (Λκ. β ' 22-40). Είς τό 
Έξαιρέτω ς «Θεοτόκε, η έλπίς... Έ ν νόμου σκιά καί γράμμα- 
τι» (άντί τοϋ ’Ά ξ ιον  έστίν). Κοινωνικόν «Ποτήριον σ ο ^ ρ ίο υ »
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(η «Έ γνώ ρισε Κύριος τό σωτήριον αυτού έναντίον πάντων 
των έθνω ν άλληλούια»)· «Ειδομεν τό φως». Απόλυσις ώς έν 
τω έσπερινω.

Ειδήσεις. 1. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής άποδόσεως τής 'Υπαπαν
τής, πλήν των Κυριακών, δεν ψάλλεται Παρακλητική, είς δε τούς κα
νόνας τών Μ ηναίων προτάσσεται κ α θ ’ εκάστην ο τής έορτής.

2. Δ ιά  τάς άκολουθίας τών μεθεόρτιων καθημερινών βλέπε έμ
προσθεν είς τάς «γενικάς τυπικάς διατάξεις» §§52-63.

3. Ε ίς τήν κ α θ ’ ήμέραν λειτουργίαν εως τής άποδόσεως στιχολο- 
γοϋνται συνήθως τά  τής έορτής άντίφωνα, ά λλ ’ είσοδικόν  «Δεύτε 
προσκυνήσωμεν... Σωσον ήμάς... ο έν άγκάλαις του δικαίου Συμεών 
βασταχθεΐς».

3. Τετάρτη. Συμεών τοϋ θεοδόχου καί Άννης τής προφήτιδος. 
’Ίωάννου, Νικολάου καί Σταματΐου των έκ Σπετσών νεομαρ- 
τύρων (f 1822).

Απόσιοϊο*: ημέρα*, Τει. ιε' έβδ. έπισι. (Γαλ. γ' 16-22).
Εύαγγέήιον: ιών αγίων, 3η* Φεβρουαρίου (Λκ. β' 25-38).

4. Πέμπτη. Ισιδώρου τοϋ Πηλουσιώτου (f 436-440). ’Ίωάννου 
οσίου, Νικολάου ομολογητοϋ (f 868), Άβραμίου ίερομάρτυ
ρος (f 347).

Απόσιολο*: παραλειφθεί*, Κυρ. ε' έπισι. ('Ρωμ. ι' 1-10).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Πέμ. ιε' έβδ. Μαιθ. (Μρ. ς' 30-45).

5. Παρασκευή. Άγάθης μάρτυρος (f 251)· Πολυεύκτου πα- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (f 570), Θεοδοσίου οσίου τοϋ 
έν Σκοπέλω, Αντωνίου νεομάρτυρος τοϋ Αθηναίου (f 1774).

Απόσιοήο*: παραήειφθεί*, Κυρ. η' έπισι. (Α' Κορ. α' 10-17).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Παρ. ιε' έβδ. Μαιθ. (Μρ. ς' 45-53).

6. Σάββατον. Βουκόλου έπισκόπου Σμύρνης (α ' αί.), Φωτίου 
Κων/πόλεως τοϋ μεγάλου καί ίσαποστόλου (f 891).

Απόσιοήο*: ημέρα*, Σαβ. ιε' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. δ' 17-ε' 5).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Σαβ. ιε' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. κδ' 1-13).

Ε ’ιδησις. Σήμερον έπί τή μνήμη τοϋ άγίου Φωτίου -προστάτου  
τής 'I. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος- τελεΐται πανηγυρική  
συνοδική λειτουργία, καθιερωθεΐσα συνοδική άποφάσει άπό τοϋ  
έτους 1926. 'Η  ίδιαιτέρα άκολουθία τοϋ άγίου συμψάλλεται μετά
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των μεθεόρτων, κατά τήν διάταξιν τής φυλλάδος, άλλ’ είς τόν έσπε
ρινόν ψάλλονται και τά 6 έσπέρια προσόμοια τοϋ ίεράρχου, Δόξα, 
τό ίδιόμελον αύτοϋ, Και νϋν, τής έορτής· είς τήν λειτουργίαν άνα
γνώσματα τοϋ άγίου, α περ ζήτει τή 13η Νοεμβρίου.

7. t  ΚΥΡΙΑΚΗ μετά την έορτήν. Παρθενίου έπισκόπου Λαμ- 
ψάκου (δ ' αί.), Λουκά οσίου τοϋ έν Στειρίω 'Ελλάδος ( 946). 
Ή χο ς  γ ' ,  έωθινόν γ '.

«Τή Κυριακή μετά τήν έορτήν τής 'Υπαπαντής, άποφάσει τής 'Ι. 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, ώρίσθη όπως τιμάται ή μνή
μη των άγιων μητέρων των τριών 'Ιεραρχών, Έμμελείας, Νόννας και 
Άνθούσης».

Ε ις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» άναστάσιμα 6 και τής έορτής 

3 ίδιόμελα (2ας Φεβρ.) «Λέγε, Συμεό)ν» κ.λπ. είς 4, Δόξα, 
« ’Ερευνάτε τάς γραφάς»  (λιτής 2ας Φεβρ.), Και νϋν, «Πωςμή  
θαυμάσωμεν». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, « Ο  παλαιός 
ήμερων νηπιάσας σαρκί» (είς τήν λιτήν τής 2ας Φεβρ.).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εύφραινέσθο) τά ονράνια», Δόξα, Και νϋν, 
τής έορτής «Χαίρε, κεχαριτωμένη».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ « Ο  έν ά γκά ϊα ις  τοϋ δικαίου Συμεών βαστα- 
χθήναι καταδεξάμενος διά τήν ήμων σωτηρίαν και άναστάς έκ 
νεκρών Χριστός».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, τά τριαδικά « ’Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
και άπολυτίκιον «Χαίρε, κεχαριτωμένη».

Εις τόν όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια «Εύφραινέσθο)», Δόξα, τό αύτό, Και νϋν, 
«Χαίρε, κεχαριτο)μένη». [Τό ψαλτήριον και ο Άμωμος].

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, άλλ’ άντι θεοτοκίων τά με- 
θέορτα (7 Φεβρουαρίου). Εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άνα- 
βαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ έωθινόν (γ ' )  μετά τής συνήθους τάξεως αύ
τοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος και ο τής έορτής (2 Φεβρ.), 
άμφότεροι μετά των είρμων άπό γ ' φδής τό μεσώδιον κάθι
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σμα τής έορτής· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ 
οίκου καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΊΑΊ οί είρμοί «Χέρσον άβυσσοτόκον»· «Τήν τι
μιωτέραν» καί ο είρμός «Θεοτόκε ή έλπίς... Έ ν  νόμου σκιά  
καί γράμματι».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΊΑ «"Αγιος Κ ύρος»  κ.λπ., τό γ ' άναστά
σιμον «"Οτι Χρηστός έγήγερται», καί τό τής έορτής «Πληρών 
σου τήν άπόρρητον» (7 Φεβρουαρί,ου).

ΕΊΣ ΤΟΥΣ ΑΊΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί τής έορτής (2 Φε
βρουαρί,ου) προσόμοια 3 «Νόμον τόν έν γράμματι»  κ.λπ. είς 
4, είς στίχους τά δύο τελευταϊα α) «Νϋν άπολύεις τόν δοϋλόν  
σου, δέσποτα, κατά τό ρήμά σου, έν  είρήνη· ότι είδον οί 
οφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ο ήτοίμασας κατά πρόσωπον 
πάντων τών λαών», β) «Φώς είς άποκάλυψιν έθνών καί δόξαν  
λαοϋ σου Ισραήλ», Δόξα, τό γ ' έωθινόν «Τής Μ αγδαληνής  
Μ αρίας», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, 
«Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής μετά των 
έφυμνίων αυτών. [Ά ν ψαλούν τυπικά, είς τούς μακαρισμούς 4 
τροπάρια τοϋ ήχου καί ή ς '  φδή τής έορτής είς 4.]

ΕΊΣΟΔΊΚΟΝ «Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμάς, Υίε 
Θεοϋ, ο ά ν α σ τ ά ς » .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Eύφραιvέσθω τά ου
ράνια», «Χαΐρε, κεχαριτωμένη» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κον
τάκιον « Ό  μήτραν παρθενικήν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ή χον  Απόστολος Κυρ. ι ς ' έπιστ., «Συνεργοϋντες παρακα- 
λοϋμεν» (Β ' Κορ. ς '  1-10)· Ευαγγέλιον: Κυρ. ι ς ' Ματθ. [των 
ταλάντων], «Είπεν ο Κύριος... Ά νθρω πός τις άποδημών» (Μτθ. 
κε ' 14-30).

ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΝ «Αίνεΐτε»· «Εΐδομεν τό φώς», «Πληρωθή
τω», «Εΐη τό όνομα». Απόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.

8. Δευτέρα. Θεοδώρου στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος (f 319), 
Ζαχαρίου τοϋ προφήτου (f 620 π.Χ.).

Απόσιοήο*: ημέρα*, Δευι. ις ' έβδ. έπισι. (Γαϊ. δ ' 28-ε' 10).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Δευι. ις' έβδ. Μαιθ. (Μρ. ς ' 54-ζ' 8).
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9. Τρίτη. Άπόδοσις τής έορτής τής 'Υπαπαντής. Νικηφόρου 
μάρτυρος (f 257), Μαρκέλλου Σικελίας, Φιλαγρίου Κύπρου, 
Παγκρατίου Ταυρομενίου (δ ' αί.).

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς τή πρώτη ημέρα τής έορτής κα- 
ταλιμπανομένων έν τώ έσπερινώ τών άναγνωσμάτων καί έν τώ 
μεσονυκτικώ τών δια τήν λιτήν στιχηρών. Έ ν τώ όρθρω κατα- 
λιμπάνονται ο πολυέλεος, τό κάθισμα αυτοϋ, καί τό Ευαγγέ- 
λιον μετα τής τάξεως αυτοϋ· όθεν μετα τα δύο καθίσματα, ο ν ' 
ψαλμός καί ευθύς ο κανών τής έορτής. Συναξάριον άναγινώ- 
σκεται τό τής 9ης τοϋ μηνός. Έ ν τή λειτουργία προκείμενον 
καί άλληλουιάριον τής έορτής· Απόστολος: παραλειφθείς, 
Κυρ. ιθ ' έπιστ. (Β ' Κορ. ια ' 31-ιβ' 9)· Ευαγγέλιον: ημέρας, 
Τρ. ι ς ' έβδ. Ματθ. (Μρ. ζ ' 5-16).

10. Τετάρτη. f  Χαραλάμπους ίερομάρτυρος τοϋ θαυματουργοϋ 
(f 202). Αναστασίου ’Ιεροσολύμων, Ζήνωνος οσίου τοϋ ταχυ
δρόμου (δ ' αί.).

'Η  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ αγίου ψάλλεται δίχα Π αρα
κλητικής, ώς έστι διατεταγμένη είς τό Μηναίον. Τα δια τήν 
λιτήν στιχηρα είς τό μεσονυκτικον. Τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου 
είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην δοξολογίαν απαξ, 
είς δέ τό «Θεός Κύριος»  δίς (μετα τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον 
«Τό ά π ’ α ώ νος άπόκρυφον». Είς τόν όρθρον Ευαγγέλιον τοϋ 
αγίου, ζήτει Τρίτη ιβ ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό τα>ν 
άνθρώπων» (Λκ. κ α ' 12-19). Κανόνες· ο τής μικράς παρακλή- 
σεως, καί τοϋ αγίου. Καταβασίαι οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα  
μου». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· Απόστο
λος -μετα προκειμένου τής 15ης Δ εκ.- τοϋ αγίου, ζήτει 26 
Όκτ., «Ένδυναμοϋ έν τή χάριτι»  (Β ' Τιμ. β ' 1-10)· Ευαγγέ- 

λιον ομοίως, Σαβ. γ ' έβδ. ’Ιωάν., «Ταϋτα έντέλλομαι ύμίν» 
( ’Ιω. ιε ' 17-ις' 2). Κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

Σημείωσις. ’Α πό  αυριον άρχεται πάλιν ψαλλομένη η Π αρακλη
τική. Δ ια  τας έν  καθημερινή άκολουθίας μετα Π αρακλητικής βλέπε  
έμπροσθεν είς τας γενικας τυπικας διατάξεις (§§1-30).

11. Πέμπτη. Βλασίου ίερομάρτυρος (f 316). θεοδώ ρας βασιλίσ- 
σης (f 867) τής στερεωσάσης τήν ορθοδοξίαν.

■Anόσΐoflos: nαpαflειφθείs, Κυρ. κ' έnισΐ. (Γαϊ. α' 11-19).
ΕύαγγέΑιον: ημέρα$, Πέμ. ις' έβδ. Μαιθ. (Μρ. ζ' 24-30).
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12. Παρασκευή. Μελετίου Άντιοχείας (f 381). Αντωνίου (Β' )  
Κων/πόλεως (f 901), Χρίστου νεομ. τοϋ κηπουροϋ (f 1748).

Anooioflos: παραΑειφθεί$, Κυρ. κγ' έπισι. (Έφεσ. β' 4-10).
Εύαγγέλιον: ήμέpαs, Παρ. ΐς ' έβδ. Μαιθ. (Μρ. η' 1-10).

13. Σάββατον. Μαρτινιανοϋ οσίου (ε ' αί.). Ακύλα και Πρι- 
σκίλλης, Εύλογίου Αλεξανδρείας (f 607).

Τάξις Σαββάτου μέ «Θεός Κύριος» (βλ. έμπροσθεν §§31-44).
Anooioflos: ήμέpαs, Σαβ. ΐς ' έβδ. έπισιοδών (A' Κορ. ι' 23-28).
Εύαγγέλιον: ήμέpαs, Σαβ. ΐς' έβδ. Μαιθ. (Μαιθ. κδ' 34-37, 42-44).

14. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Αύξεντίου οσίου (f 470). 
Αβραάμ (ε ' αί.) και Μάρωνος (δ ' αί.) των οσίων. Ή χο ς  δ ',  
έωθινόν δ '.

Ε ις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον. Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 7 και τοϋ άγίου προσό- 
μοια 3, Δόξα, τοϋ άγίου «"Η καθαρά τοϋ Πνεύματος», Και 
νϋν, « Ο  διά σέ θεοπάτωρ». Είσοδος κ.λπ.. Απόστιχα τά άνα
στάσιμα, Δόξα, Και νϋν, τό θεοτοκίον αύτων «Νεϋσον παρα- 
κλήσεσιν». Απολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», Δόξα, 
« Τής έρημου πολίτης», Και νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου  
σοι».

Τό μεσοννκτικόν της Κνριακης ώς είθισται, και ή ύπακοή 
τοϋ ήχου.

Ε ις τόν όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τω έσπερινω άπολυτίκια ώς προεγράφησαν. [Τό 
Ψαλτήριον και ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας μέ θεο
τοκίον «Τό ά π ’ αίωνος άπόκρυφον», και τά τής β ' στιχολογίας 
μέ τό θεοτοκίον αύτών. Εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθ- 
μοι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (δ ' )  μετά πάσης τής τάξεως αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών είς 4, και ο τοϋ 

άγίου άνευ είρμών είς 4 μετά στίχου «"Αγιε τοϋ Θεοϋ»· άπό γ ' 
φδής μεσώδια καθίσματα ώς έν τω Μηναίω· ά φ ’ ς '  τό άνα- 
στάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου και τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι « ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τι- 
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΊΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό δ ' άναστά- 
σιμον «Ταΐς άρεταΐς άστράψαντες», τοϋ Μηναίου «Αυξήσει 
των άγώνων σου» καί τό θεοτοκίον «Καί σχετικώς άσπάζομαι».

ΕΊΣ ΤΟΥΣ ΑΊΝΟΥΣ άναστάσιμα 8, Δόξα, τό δ ' έωθινόν 
« ’Ό ρθρος ην βαθύς», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολο
γία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66). 
Μετά τήν είσοδον, άπολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», 
«Τής έρήμου πολίτης» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία  
των χριστιανών». Απόστολος: -μετά προκειμένου τοϋ ήχου- 
Κυρ. ιζ ' έπιστ., «Ύ μεΐς έστε ναός Θεοϋ ζώντος» (Β ' Κορ. ς '  
16-ζ' 1)· Ευαγγέλιον: Κυρ. ιζ ' Ματθ., «Έ ξήλθενο  Ίησοϋς είς 
τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος» (Μτθ. ιε ' 21-28). Είς τό Έξαι- 
ρέτως « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε»· «Εΐδομεν τό 
φώς», καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.

15. Δευτέρα. Όνησίμου άποστόλου (f 109). Ευσεβίου οσίου (ε ' 
αί.), Μαίωρος μάρτυρος, Ανθίμου οσίου (τοϋ Βαγιάνου) τοϋ 
έν Χ>ω (f 1960).

Απόσιοϊο*: άποσιόϊου, 22 Νοεμβρίου (Φιήήμ. 1-25).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Δευι. ις' έβδ. Λουκά (Μρ. ιβ' 13-17).

16. Τρίτη. Παμφίλου μάρτυρος (f 307) καί τών σύν αυτω. Φλα- 
βιανοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Απόσιοήο*: παραήειφθεί*, Κυρ. κη' έπισι. (Κήσ. α' 12-18).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Τρ. ις' έβδομ. Λουκά (Μρ. ιβ' 18-27).

17. Τετάρτη. Θεοδώρου μεγαλομάρτ. τοϋ Τήρωνος (f 307). Μα- 
ριάμνης άδελφής τοϋ άποστ. Φιλίππου (α ' αί.), Μαρκιανοϋ 
καί Πουλχερίας τών βασιλέων, Θεοστηρίκτου οσίου, Θεοδώ
ρου νεομάρτ. τοϋ έν Μυτιλήνη (f 1795).

Άπ όσ ιο ϊο*: παραήειφθεί*, Κυρ. ϊ '  έπισι. (Κϊσ. γ' 12-16).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Τει. ις' έβδ. Λουκά (Μρ. ιβ' 28-38).

18. Πέμπτη. Λέοντος πάπα 'Ρώμης (f 461). Άγαπητοϋ έπισκό- 
που Σινάου τοϋ ομολογητοϋ (δ ' αί.).

Απόσιοϊο*: ημέρα*, Πέμ. ήγ' έβδ. έπισι. (Α' Πέιρ. δ' 12-ε' 5).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Πέμ. ις' έβδομ. Λουκά (Μρ. ιβ' 38-44).
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19. Παρασκευή. Αρχίππου, Φιλήμονος καί Απφίας (α ' αίών). 
Φιλοθέης οσιομάρτυρος τής Αθηναίας (f 1589).

'AnόσιoAos: ημέρα$, Παρ. ϊγ '  έβδ. έnισι. (Β' Πέιρ. α' 1-10).
ΕύαγγέΑιον: ημέρα$, Παρ. ις ' έβδομ. Λουκά (Μρ. ιγ' 1-9).

Σημείωσις. Ε ίς τούς έορτάζοντας τήν αγίαν Φιλοθέην ναούς η 
άκολουθία ψάλλεται έκ τής ιδιαιτέρας φυλλάδος αυτής.

20. Σάββατον. Λέοντος έπισκόπου Κατάνης (f 780). Βησσα
ρίωνος οσίου, Πλωτίνου οσίου.

Τάξις Σαββάτου μέ « ’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
'AnόσιoAos: ημέρα$, Σαβ. ϊγ '  έβδ. έnισι. (Β' Τιμ. β' 11-19).
ΕύαγγέΑιον: ημέρα$, Σαβ. ις' έβδομ. Λουκά (Λκ. ιη' 2-8).

21. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Τιμοθέου ο
σίου τοϋ έν Συμβόλοις (θ ' αί.). Ευσταθίου Άντιοχείας (f 360), 
Ζαχαρίου ’Ιεροσολύμων (f 633), ’Ιωάννου Κωνσταντινουπό
λεως (f 577). Ή χο ς  πλ. α ',  έωθινόν ε '.

’Άρχεται το Τριφδιον
Σημείοσις. ’Α π ό  σήμερον αρχονται συμψαλλόμενοι οί έν  τώ λει

τουργικάώ βιβλίω τοϋ Τριωδίου περιεχόμενοι ύμνοι. "Εν τισι ναοίς 
πρό τής ένάρξεω ς τοϋ έσπερινου τίθεται ύπό τήν έν  τώ τέμπλοω είκό- 
να τοϋ Χ ρ ιστού  έπί ηύτρεπιαμέvου σκίμποδος τό λειτουργικόν βι- 
βλίον τοϋ Τριωδίου, ένθα μεταβαίνει ο πρωτοψάλτης (έκπροσωπών 
τούς έν  τοΐς άναλογίοις ύπηρετοϋντας), βάλλει πρό τής είκόνος με- 
τανοίας 3, άσπάζεται αυτήν, λαμβάνει μετα χείρας τό Τριορδιον καί 
άσπάζεται αυτό, π ο ιεί πάλιν μετανοίας μικρας 3 καί άπέρχεται μετα  
τοϋ Τριωδίου είς τήν οίκείαν θέσιν αυτοϋ.

Εις την θ '.  Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχας τής φύσεως».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ , ΕΚ ΕΚ ΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 7 καί τα 2 ίδιό

μελα τοϋ Τριωδίου «Μή προσευξώμεθα», «Φαρισαίος κενο
δοξία» είς 3, Δόξα, «Παντοκράτορ Κύριε», Καί νϋν, « ’Ε ν  τή 
’Ερυθρά θαλάσση».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φ ος ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας.
ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ Τριωδίου «Βεβαρη

μ έ ν ο ι  το)ν οφθαλμιών μου», Καί νϋν, «Ναός καί πύλη».
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, Και νϋν, 
τό θεοτοκίον αύτοϋ «Χαίρε, πύλη Κυρίου».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός κα
νών τοϋ ήχου, τά τριαδικά « ’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. και 
τά 3 κατανυκτικά τροπάρια «Έ λέησον ήμάς, Κύριε»  κ.λπ..

Ε ις τόν όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, τό αύτό, 
Και νϋν, «Χαίρε, πύλη Κυρίου». [Τό Ψαλτήριον και ο άμω-
μος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα κατά σειράν και τά εύλογη- 
τάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ε' ) ,  μετά δέ τόν ν ' ψαλμόν, τά ί
διόμελα Δόξα, «Τής μετανοίας», Και νϋν, «Τής σωτηρίας» και 
είς τόν στίχον «Έ λέησονμε, ο Θεός», «Τά πλήθη».

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετά των είρμων) και ο τοϋ 
Τριωδίου μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμων, δόξα σοι»· 
άπό γ ' φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου, τά 
μεσώδια καθίσματα τοϋ Τριωδίου και τό θεοτοκίον αύτων 
ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου τοϋ Τριωδίου και τά συ
ναξάρια Μηναίου και Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι « Ώ ς  έν ήπειρο) πεζεύσας»· «Τήντι- 
μκοτέραν», «Θεόν άνθρώποις».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό ε ' άναστά
σιμον « Ή  ζο)ή και οδός», τοϋ Τριωδίου «Ύ ψ ηγορίαν φύγο)- 
μεν» και τό όμοιον θεοτοκίον « Ο  ποιητής τής κτίσεος».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 και τοϋ Τριω
δίου ίδιόμελα 4 (είς τους συνήθεις στίχους τής Κυριακής τά 
δύο τελευταία), Δόξα, «Ταίς έξ  έργο)ν καυχησεσι», Και νϋν, 
«Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Ά να στά ς έκ τοϋ  
μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφωνα [αν ψαλοϋν τυπικά, είς 
τους μακαρισμούς 4 τροπάρια τοϋ ήχου και ή ς '  φδή τοϋ Τρι
ωδίου είς 4].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτί,κια «Τόν συνάναρχον Λ ό 
γον» και τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Φαρισαίου φύγο)- 
μεν».
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ήχου (πλ. α' )·  Απόστολος: Κυρ. λγ ' έπιστολων, «Παρηκολού- 
θηκάς μου τή διδασκαλία»  (Β ' Τιμ. γ ' 10-15)· Ευαγγέλιον: 
Κυρ. ι ς ' Λουκά, «’Ανθρωποι δύο άνέβησαν είς τό ίερόν» (Λκ. 
ιη ' 10-14).

ΚΟΊΝΩΝΊΚΟΝ «Αίνεΐτε»· «Εΐδομεν τό φως», «Πληρωθή
τω» καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.

Ε ’ιδησις. Τήν Τετάρτην καί τήν Π αρασκευήν τής παρονσης έβδο
μάδος, η τις καί «προφωνήσιμος» καλεΐται, «καί διά κρέατος άκιν- 
δύνως καταλυομεν» (Θεόδωρος Βαλσαμών).

22. Δευτέρα. 'Η  ευρεσις των ί. λειψάνων των άγιων μαρτύρων 
των έν τοΐς Ευγενίου (f 395-423).

Απόσιοϊο*: ημέρα*, Δευι. ήδ' έβδ. έπισι. (Β' Πέιρ. α' 20 -,' 9).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Δευι. ιζ' έβδομ. Λουκά (Λκ. ιγ' 9-13).

23. Τρίτη. Πολυκάρπου ίερομάρτυρος έπισκόπου Σμύρνης (f 166).
Άπόσιοήο*: ημέρα*, Τρ. ήδ' έβδ. έπισι. (Β' Πέιρ. β' 9-22).
Εύαγγέήιον: όμοίιω ημέρα*, Τρ. ιζ' έβδ. Λουκά (Μρ. ιγ' 14-23).

24. Τετάρτη. f  ’Ίωάννου προφήτου, προδρόμου καί βαπτιστοϋ 
έπί τή μνεία τής α ' καί β ' ευρέσεως τής τιμίας κεφαλής αυτοϋ 
(452).

Εις τον έσπερινόν. Μετά τήν α ' στάσιν τοϋ Ψαλτηρίου, 
έσπέρια στιχηρά προσόμοια τοϋ Προδρόμου 3 «Χαίροις ή 
ίερά κεφαλή» κ.λπ. είς 6, Δόξα, τό ίδιόμελον αυτοϋ «Θη
σαυρός ένθέων δωρεών», Καί νϋν, τό ομόηχον α ' θεοτοκίον 
«Τίς μή μακαρίσει σε». Είσοδος κ.λπ.. Είς τά άπόστιχα τά 3 
προσόμοια τοϋ προδρόμου «Δεϋτε τήν τιμίαν κεφαλήν» κ.λπ. 
(ζήτει ταϋτα μετά τόν όρθρον τής 24ης καί πρό τοϋ έσπερινοϋ 
τής 25ης τοϋ μηνός), με στίχους είς μεν τό β ' «Έ κεΐ έξανα- 
τελώ κέρας τω Δαυίδ, ήτοίμασα λύχνον τω χριστώ  μου», είς δε 
τό γ ' «Eύφραvθήσεται δίκαιος έν τω Κυρίβ) καί έλπ ιεΐ έ π ’ 
αυτόν», Δόξα, τό έν συνεχεία ίδιόμελον «"Η τών θείων έν- 
νοιών», Καί νϋν, τό ομόηχον θεοτοκίον «Χαΐρε, ή έλπίς ήμών» 
(ζήτει αυτό είς τόν στίχον τοϋ άρχικοϋ έσπερινοϋ τής 24ης). 
Απολυτίκιον «Έ κ γής άνατείλασα», Δόξα, Καί νϋν, θεοτοκίον 
«Τό ά π ’ αίώνος άπόκρυφον».
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Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν (ψάλλε, εί βού- 
λει, Δόξα, τό είς τόν στίχον τών αίνων ίδιόμελον «"Η πρώην 
έπί πίνακι», Καί νϋν, θεοτοκίον «Θεοτόκε, σύ εί η άμπελος... 
μετα τοϋ προδρόμου»), τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον « ’Εκ  
γής άνατείλασα».

Εις τον ορθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον «Έ κ γής άνατείλασα», Δόξα, τό αυτό, Καί 
νϋν, θεοτοκίον «Τό ά π ’ αίώνος άπόκρυφον». [Τό Ψαλτήριον 
καί ο πολυέλεος.] Τα έν τώ Μηναίω καθίσματα μετα τών θεο
τοκίων κατα σειράν. Τό α ' άντίφωνον τών άναβαθμών τοϋ δ ' 
ήχου, ο ν ' χϋμα, καί η λοιπή τάξις τοϋ Ευαγγελίου τοϋ όρθρου 
ώς έν τώ Μηναίω, έν ή Ευαγγέλιον τοϋ Προδρόμου, Φεβρ. 24 
j  Πέμπ. γ '  έβδ. Λουκά, «Έ ξήλθεν ο λόγος τοϋ ’Ιησοϋ»  (Λκ. 
ζ ' 17-30). Κανόνες, ο μικρός παρακλητικός τής Θεοτόκου 
μετα τών είρμών αυτοϋ καί τοϋ προδρόμου άνευ τών είρμών 
άπό γ ' καί ς '  φδής ώς έν τώ Μηναίω. Καταβασίαι οί είρμοί 
« ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τιμιωτέραν», « Α π α ς  γηγενής». 
Έξαποστειλάρια, αίνοι, Δόξα, Καί νϋν, ώς έν τώ Μηναίω· δο
ξολογία μεγάλη.

Ε ις την λειτουργίαν. Μετα τήν είσοδον, άπολυτίκια « ’Εκ  
γής άνατείλασα» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία». 
Απόστολος τοϋ Προδρόμου, Κυρ. ιε ' έπιστ., « Ό  Θεός ο εί- 
πό)ν έκ σκότους φώ ςλάμψαι»  (Β ' Κορ. δ ' 6-15)· Ευαγγέλιον 
ομοίως, Δευτ. δ ' έβδ. Ματθ., « ’Α κούσας ο ’Ιωάννης έν τώ δε- 
αμo)τηρίφ)» (Μθ. ια ' 2-15). Κοινωνικόν «Είςμνημόσυνον».

25. Πέμπτη. Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως (784-806). 'Ρηγί- 
νου ίερομ. έπισκόπου Σκοπέλου ( 335), Αλεξάνδρου μάρτυ- 
ρος τοϋ έν Θράκη.

■AnόσιoAos: ημέρα$, Πέμ. ϊδ '  έβδ. έnισι. (A' Ίωάν. α' 8-β' 6).
ΕύαγγέΑιον: ημέρα$, Πέμ. ιζ' έβδομ. Λουκά (Μρ. ιγ' 31-ιδ' 2).

26. Παρασκευή. Πορφυρίου έπισκόπου Γάζης (f 420). Φωτει
νής μάρτυρος τής Σαμαρείτιδος, Θεοκλήτου καί λοιπών μαρ
τύρων, ’Ιωάννου νεομάρτυρος τοϋ έν Κων/πόλει (f  1575).

■AnόσιoAos: ημέρα$, Παρ. ϊδ '  έβδ. έnισι. (A' Ίωάν. β' 7-17).
ΕύαγγέΑιον: ημέρα$, Παρ. ιζ' έβδ. Λουκά (Μρ. ιδ' 3-9).
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27. Σάββατον. Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου (f η ' αί.). Στεφά
νου τοϋ γηροκόμου.

Τάξις Σαββάτου μέ « ’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
ΆπόσιοΑο*: ήμέpαs, Σαβ. ϊδ '  έβδ. έπισι. (A' Τιμ. ς ' 11-16).
Εύαγγέλιον: ήμέpαs, Σαβ. ιζ' έβδ. Λουκά (Λκ. κ' 46-κα' 4, η' 8).

28. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Βασιλείου οσίου τοϋ ομολογητοϋ 
(f 750). Προτερίου Αλεξανδρείας ίερομάρτυρος (f 457), Κυ- 
ράννης νεομάρτ. τής έν Θεσσαλονίκη (f 1751). Ή χο ς πλ. β ',  
έωθινόν ς '  (τυπικόν Τριωδίου, Κυριακή τοϋ άσώτου §§ 4-6).

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνησθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς τής φύσεως».

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 7 και τά δύο 

ίδιόμελα τοϋ Τριωδίου δευτεροϋντες τό πρώτον, Δόξα, « Ώ  πό
σων άγαθων», Και νϋν, «Τίς μή μακαρίσει σε». Είσοδος κ.λπ.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, «Τής πατρικής δω
ρεάς», Και νϋν, « Ο  ποιητής και λυτρωτής μου».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ « Ά γγελ ικα ι δυνάμεις», Δόξα, Και νϋν, 
« Ο  τήν εύλογημένην».

Τό μεσοννκτικόν τής Κυριακής ώς ειθισται, και τά κατα- 
νυκτικά τροπάρια «Έ λέησον ήμάς» κ.λπ..

Ε ις τόν όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον « Α γγελ ικα ι δυνάμεις», Δόξα, τό αύτό, Και 
νϋν, « Ο  τήν εύλογημένην». [Τό Ψαλτήριον και ο άμωμος.] 
Καθίσματα τά άναστάσιμα κατά σειράν και τά εύλογητάρια. 
'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ς  )' μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά ίδιό
μελα «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τω Τριωδίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ ο άναστάσιμος (μετά τών είρμών), και ο τοϋ 
Τριωδίου μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμων, δόξα σοι». 
Από γ ' φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου, τό 
μεσώδιον κάθισμα τοϋ Τριωδίου* και τό θεοτοκίον. Ά φ ’ ς '

* Τό έν λόγω μεσώδιον κάθισμα «Ά γκάλαςπατρικάς»ύπάρχει διωρθω- 
μένον και πλήρες (μετά πολλών άλλων διορθώσεων και συμπληρώσεων) είς
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κοντάκιον καί οίκος τοϋ Τριωδίου, τό μηνολόγιον καί τό υπό
μνημα τοϋ Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΊΑΊ οί είρμοί τοϋ Τριωδίου «Τήν Μ ωσέως 
φδήν»' «Τήν τιμιωτέραν», «Των γηγενών τίς ήκουσεν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΊΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό ς '  άναστά- 
σιμον, τά δύο τοϋ Τριωδίου καί τό θεοτοκίον αυτών.

ΕΊΣ ΤΟΥΣ ΑΊΝΟΥΣ άναστάσιμα 5 καί τοϋ Τριωδίου 3 «Τήν 
τοϋ άσώτου φωνήν» κ.λπ., Δόξα, «Πάτερ άγαθέ», Καί νϋν, 
«Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Ά να στά ς έκ τοϋ  
μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά καί οί μα
καρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τοϋ 
Τριωδίου].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟΝ άπολυτίκια « Ά γγελ ικα ί δυνάμεις», 
καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον τοϋ Τριωδίου «Τής 
πατρώας δόξης σου».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ή χον  Απόστολος: Κυρ. λδ ' έπιστ., «Πάντα μοι έξεστιν» (Α ' 
Κορ. ς '  12-20)· Ευαγγέλιον: Κυρ. ιζ ' Λουκά, « ’Ανθρω πός τις 
είχε δύο υίούς» (Λκ. ιε ' 11-32).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « Α ξ ιο ν  έστιν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε» 
καί τά λοιπά ώς συνήθως.

Ε ’ιδησις. Τήν Τετάρτην καί τήν Π αρασκευήν τής παρούσης πρό  
τής άπόκρεω έβδομάδος δεν γίνεται κατάλυσις, άλλά τηρεΐται ή συ
νήθης των ήμερων αυτών νηστεία.

29. Δευτέρα. Κασσιανοϋ οσίου τοϋ 'Ρωμαίου.
Απόσιοήο*: ημέρα*, Δευι. ήε' έβδ. έπισι. (Α' Ίω. β' 18-γ' 8).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Δευιέρα* απόκρεω (Μρ. ια' 1-11).

τήν νέαν έκδοσιν τοϋ Τριφδίου υπό τής Απ. Διακονίας (Άθήναι 2014, σελ. 
40), έπιμελεία τοϋ άοιδίμου ίερέως Κων. Παπαγιάννη.


