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1. Παρασκευή. f  Κοσμα καί Δαμιανοϋ τών άναργύρων τών έν 
'Ρώμη (f 284).

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς έν τώ Μηναίω άνευ Παρακλη
τικής. Είς τόν έσπερινόν γίνεται είσοδος· είς τό Καί νϋν τοϋ 
στίχου θεοτοκίον «Θεοτόκε, σύ εί η άμπελος... μετα τιών άναρ- 
γύρον»  (Παρακλ., ήχ. πλ. β ',  Τετάρτη έσπέρας). Είς τόν όρ
θρον, τοϋ κανόνος τών αγίων προηγείται ο κανών τής μικρας 
παρακλήσεως τής Θεοτόκου «Ύ γρα ν  διοδεύσας»· καταβασίαι 
οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου». Είς τήν λειτουργίαν, κον
τάκιον «Προστασία»· Απόστολος τών αγίων, Νοεμ. 1η, « Υ 
μείς έστέ σώμα Χριστοϋ»  (Α ' Κορ. ιβ ' 27-ιγ' 8)· Ευαγγέλιον 
ομοίως, «Προσκαλεσάμενος ο ’Ιησοϋςτούς δώδεκα» (Μτθ. ι ' 
1, 5-8)· κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

2. Σάββατον. f  Κατάθεσις τής τιμίας έσθήτος τής Θεοτόκου έν 
Βλαχέρναις (473).

'Η  άκολουθία τής Θεοτόκου ψάλλεται ώς εστι διατεταγμέ
νη είς τό Μηναίον. Είς τόν έσπερινόν άνευ είσοδον τό δέ άπο
λυτίκιον τής έορτής λέγεται απαξ. Μεσονυκτικόν τό τής ημέ
ρας. ’Εν τώ όρθρω, είς τό «Θεός Κύριος»  τό έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκιον δίς· κανόνες οί δύο τοϋ Μηναίου (μετα τών 
είρμών τοϋ α ' ) .  Καταβασίαι δέν λέγονται, πλήν μόνον έκ τοϋ 
β ' κανόνος οί είρμοί τής γ ' ,  ς ' ,  η ' καί θ ' φδής είς τήν τάξιν 
αυτών ψάλλομεν δέ καί «Τήν τιμιω)τέραν»· άλλα μετα τούς 
αίνους, δοξολογία μεγάλη καί τό άπολυτίκιον απαξ. Είς τήν 
λειτουργίαν τό κοντάκιον τοϋ Μηναίου «Περιβολήν πασι πι- 
στοίς»· Απόστολος τής Θεοτόκου, 21 Νοεμ., «Είχεν η πρώτη 
σκηνή» ('Εβρ. θ ' 1-7)· Ευαγγέλιον ομοίως, 8 Σεπτ. είς τόν 
όρθρον, «Ά ναστασα  Μ αριάμ»  (Λκ. α ' 39-49, 56)· « Ά ξ ιο ν  
έστί»· «Ποτήριον σωτηρίου».
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Σημείωσις. ’Έ νθα έορτάζεται έπιαημότερον ή άκολουθία τής 
Θεοτόκον, γίνεται είσοδος έν  τώ έαπερινφ  και ψάλλονται είς τόν 
ορθρον καταβααίαι «Ανοίξω τό στόμα μου».

3. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Υακίνθου μάρτυρος (f 108). 
Άνατολίου Κον/λεος (f 458), Θεοδότης μάρτυρος (f 712), Γε
ρασίμου τοϋ νέου οσιομάρτυρος τοϋ έκ Μεγάλου Χορίου 
Εύρυτανίας (f 1812). Ή χο ς  α ',  έοθινόν β '.

Τή αύτή Κυριακή μνήμη πάντων τών έν Άγιο Ό ρει διαλαμψάν- 
τον πατέρων, πάντων τών έν Παλαιστίνη άγιον, σύναξις τών 23 
άγιον τής νήσου Λέσβου, και έν Σερβίοις (Κοζάνης) σύναξις τής 
άγιας βασιλίσσης ’Άρτης Θεοδώρας.

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

ναίου προσόμοια 3, Δόξα, Και νϋν, «Τήν παγκόσμιον δόξαν».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα «Τώ πάθει αον, Χριστέ»  κ.λπ., 

Δόξα, Και νϋν, « ’Ιδού πεπλήροται».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Τοϋ λίθον αφραγιαθέντος», Δόξα, Και 

νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου αοι».
Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 

κανών τοϋ ήχον «Μ ίαν τρισυπόατατον άρχήν», τά τριαδικά 
« ’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. και ή ύπακοή « Ή  τοϋ ληστοϋ  
μετάνοια».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον «Τοϋ λίθον αφραγιαθέντος», Δόξα, τό 
αύτό, Και νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου αοι». [Τό Ψαλτή
ριον και ο Άμομος.]

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (β' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεος αύτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών και ο τοϋ Μη
ναίου· άπό γ ' φδής τό μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου μετά 
τοϋ θεοτοκίον ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οί
κον και τό σνναξάριον.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"ΑγιοςΚύριος»  κ.τ.λ., τό β ' άναστά
σιμον «Τόνλίθον θεω)ρήσασαι» καί τό θεοτοκίον αυτοϋ « Ά γ 
γελος μεν  έκόμισεν».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό β ' 
έωθινόν «Μετά μύρω)ν προσελθούσαις», Καί νϋν, «Ύ περεν- 
λογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά τών 
μακαρισμών τοϋ ήχου] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις 
§§64-66).

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προσκυνήσωψεν... Σώσον ήμάς... ο 
άναστάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Τοϋ λίθον σφραγισθέ- 
ντος» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. β ' έπιστ., «Δόξα καί 
τιμή καί είρήνη» ('Ρωμ. β ' 10-16)· Ευαγγέλιον: Κυρ. β ' Ματθ., 
«Περιπατάν ο ’Ιησούς παρά τήν θάλασσαν» (Μτθ. δ ' 18-23).

Είς τό Έξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστιν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε», 
καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

4. Δευτέρα. Άνδρέου έπισκ. Κρήτης, ποιητοϋ τοϋ μεγάλου κα
νόνος. Μιχαήλ Χωνιάτη έπισκόπου Αθηνών (f 1220).

Α ί άκολουθίαι τών καθημερινών μετά Παρακλητικής (γεν. τυπι- 
καί διατάξεις §§1-30).

Anooioflos: npspas, Δευι. γ' έβδ. έπισι. ('Ρωμ. ζ' 1-13).
Εύαγγέήιον: i^ p a s ,  Δευι. γ' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. θ' 36-ι' 8).

5. Τρίτη. Αθανασίου τοϋ έν Άγίω Ό ρ ε ι Ά θω (f 1000) καί Λα- 
μπαδοϋ όσιων.

'Η  άκολουθία ψάλλεται έορτάσιμος, ώς έν τώ Μηναίω, δ>- 
χα Παρακλητικής. Είς τόν έσπερινόν γίνεται είσοδος. Τό άπο
λυτίκιον «Τήν έν σαρκί ζω)ήν σον» είς μεν τόν έσπερινόν καί 
μετά τήν μεγάλην δοξολογίαν άπαξ, είς δε τό «Θεός Κύριος»  
δίς (μετά τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον «Σε τήν μεσιτεύσασαν». 
Είς τό μεσονυκτικόν ή λιτή τοϋ άγίου. Είς τόν όρθρον κατα
βασίαι οί είρμοί «Ανοίξω) τό στόμα μον», καί δοξολογία με
γάλη. Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· προκείμε-



258 Μ η ν  Io y § ioc

νον και άλληλουιάριον 5ης Δεκ.· Απόστολος τοϋ οσίου, Σαβ. 
κζ ' έβδ. έπιστ., « Ό  καρπός τοϋ Πνεύματος» (Γαλ. ε ' 22-ς' 2)· 
Εύαγγέλιον ομοίως, Πέμ. δ ' έβδ. Ματθ., «Πάντα μοι παρεδό- 
θη» (Μτθ. ια ' 27-30)· κοινωνικόν «Είςμνημόσυνον».

6. Τετάρτη. Σισόη οσίου τοϋ μεγάλου (f 429). Λουκί,ας (f 301), 
Απολλονίου, ’Επιμάχου, Αλεξανδρίονος μαρτύρων.

Anooioflos: ήμέpαs, Tei. γ' έβδ. smoi. ('Ρωμ. η' 2-13).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Tei. γ' έβδ. Mai0. (Mi0. ι' 16-22).

7. Πέμπτη. f  Κυριακής μεγαλομάρτνρος (δ ' αί.), Θωμά οσίου 
τοϋ έν Μαλεώ (ι' αί.).

Κατά τό Τ.Μ.Ε. (7 ’Ιονλ. §1), «εί τύχοι ή μνημη τής άγιας 
έν πάση αλλη ήμέρα πλήν Κυριακής, ή άκολουθία αύτής μετά 
τής τοϋ οσίου Θωμά τοϋ έν Μαλεώ ψάλλεται κατά τήν έν τώ 
Μ ηναίο διάταξιν», ή τοι μετά τών υμνον τής Παρακλητικής 
(βλέπε εμπροσθεν είς τάς γενικάς τυπικάς διατάξεις §§2-30). 
Είς τόν έσπερινόν ανευ είσοδον. Είς τόν ορθρον ανευ καταβα- 
σ ιώ ν μετά δέ τό έξαποστειλάριον τής ήμέρας τής έβδομάδος, 
και τά κάτωθι τής άγιας·

Ή χο ς  γ ' ,  πρός « Ό  ούρανόν τοίς αατροις»
Έ ν ούρανοίς ώς μάρτνς, Κυριακή σύ τώ Θεώ, παρισταμέ- 

νη ένδοξος, πάντας ήμάς τούς εύαεβώς, μνήμην τήν αήν έκτε- 
λοϋντας, αώζε αεπταίς αον πρεσβείαις.

Θεοτοκίον (όμοιον)
Ίεροτάτα ις κόρη, Κυριακής τής σεμνής, πρεσβείαις φύ- 

λαττε πάντας, δούλους τούς αούς έκ τών δεινών, και πάαης 
αλλης άνάγκης, ώς προστασία τοϋ κόαμον.

«Σοι δόξα πρέπει», ή δοξολογία χ ϋ μ α  και ή λοιπή άκο
λουθία ώς συνηθος. Είς τήν λειτουργίαν Απόστολος: ήμέρας, 
Πέμ. γ '  έβδ. έπιστ. ('Ρομ. η ' 22-27)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, 
Πέμ. γ '  έβδ. Ματθ. (Μτθ. ι ' 23-31). Κοινωνικόν τής ήμέρας.

Σημείωσις. Είς τούς έορτάζοντας τήν μνήμην τής μεγαλομάρτυ- 
ρος ναούς, ή άκολουθία ψάλλεται έκ τής οίκείας φυλλάδος κατά τήν 
έν αύτή τάξιν είς τήν λειτουργίαν προκεΐμενον και άλληλουιάριον 
μαρτυρικά (4 Δεκ.)· ’Απόστολος: τής άγίας, Πέμ. ιε ' έβδ. έπιατ. 
(Γαλ. γ '  22-δ' 5)· Εύαγγέλιον: ομοίως, Δευτ ιε' έβδ. Ματθ. (Μρ. ε '  
24-34)· κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».



Μ η ν  Io y § ioc 259

8. Παρασκευή. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος (f 303)· Θεοφί
λου οσίου τοϋ έκ Ζίχνης (f 1548), Αναστασίου ίερομ. έξ ’Ιω- 
αννίνων (f 1734).

'Η άκολουθία τοϋ μεγαλομάρτυρος, ούσα ημιεορτάσιμος, 
ψάλλεται κατα τήν διάταξιν τοϋ Μηναίου μετα Παρακλητικής 
(όρα εμπροσθεν είς τας γενικας τυπικας διατάξεις §§2-30). Είς 
τόν έσπερινόν άνευ είσόδου. Είς τόν όρθρον άνευ καταβασιών 
οί αίνοι τοϋ Μηναίου, η μικρα δοξολογία χϋμα καί άπόστιχα 
αίνων έκ τής Παρακλητικής. Είς τήν θ. λειτουργίαν Απόστο
λος: μεγαλομάρτυρος, όν ζήτει Κυρ. λβ ' έπιστ. (Α ' Τιμ. δ ' 9
15)· Ευαγγέλιον: ημέρας, Παρ. γ ' έβδ. Ματθ. (Μτθ. ι ' 32-36, 
ια ' 1). Δυνατόν όμως έν τώ όρθρω να ψαλή δοξολογία μεγάλη 
(παραλειπομένων τών άποστίχων τών αίνων)· τότε είς τήν λει
τουργίαν λέγεται Ευαγγέλιον τοϋ αγίου, ’Ιουλίου 8 (Λκ. ς '  17
19, θ ' 1-2, ι ' 16-21)· κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

Σημείωσις. ’Έ νθα τυχόν έορτάζεται ο μεγαλομάρτυς, η άκολου
θία λέγετα ι έκ τής οίκείας φυλλάδος άνευ Παρακλητικής, μ ε τ ’ εισό
δου είς τόν έσπερ ινόν  είς τόν όρθρον, κανόνες ο τής μικρας παρα- 
κλήσεος τής Θεοτόκου καί ο τοϋ αγίου· καταβασίαι οί είρμοί «’Ανοί
ξω τό στόμα μου» · δοξολογία μεγάλη· είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον 
«Προστασία»· άναγνώσματα τοϋ αγίου.

9. Σάββατον. Παγκρατίου ίερομάρτυρος έπισκ. Ταυρομενίας 
(α ' αί.). Διονυσίου τοϋ ρήτορος καί Μητροφάνους οσίων τών 
έν ’Αθω, Μιχαήλ νεομάρτυρος τοϋ Αθηναίου (f 1770).

Η  άκολουθία τοϋ Σαββάτου μέ « ’Αλληλούια» (γενικαί τυπικαί 
διατάξεις §§45-51).

AnooioAos: ήμέpαs, Σαβ. γ' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. γ' 28-δ' 4).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Σαβ. γ' έβδ. Mai0. (Μ ι Θ. ζ' 24-η' 4).

10. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τών έν Νικοπόλει τής Αρμενίας 
45 μαρτύρων ( 319). Γρηγορίου έπισκόπου Άσσου. Ή χο ς  β ',  
έωθινόν γ '.

Εις την θ'. Απολυτίκια « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  άναστάσιμα 
7 καί τοϋ Μηναίου 3, Δόξα, Καί νϋν, «Παρήλθεν η σκιά».
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Απόστιχα τά άναστάσιμα μετά τοϋ Δόξα, Καί νϋν αυτών. 
Απολυτίκιον «"Οτε κατήλθες», Δόξα, Καί νϋν, «Πάντα υπερ  
έννοιαν».

Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς είθισται, καί ή υπακοή 
τοϋ ήχου «Μ ετά τό πάθος πορενθεΐσαι».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον δίς 
(μετά τοϋ Δόξα), Καί νϋν, τό θεοτοκίον. [Τό Ψαλτήριον καί ο 
Αμωμος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα κατά σειράν καί τά 
ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον 
τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (γ ' )  μετά τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο τοϋ Μη

ναίου· άπό γ ' φδής τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μηναίου· ά φ ’ 
ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου καί τό συναξά
ριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μον»· «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό γ ' άναστά
σιμον «"Οτι Χ ριστός έγήγερται»  καί τό θεοτοκίον αυτοϋ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό γ ' έω- 
θινόν «ΤήςΜ αγδαληνήςΜ αρίας», Καί νϋν, «Ύ περενλογημέ- 
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (γενικαί τυπ. διατάξεις §§64-66). Μετά τήν είσο
δον, άπολυτίκια «"Οτε κατήλθες» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, 
κοντάκιον «Προστασία». Απόστολος: Κυρ. γ ' έπιστ., «Δικαι- 
ω)θέντες έκ πίστεως» ('Ρωμ. ε ' 1-10)· Ευαγγέλιον: Κυρ. γ ' 
Ματθ., « Ό  λύχνος τοϋ σώματός έστιν ο οφθαλμός» (Μτθ. ς '  
22-33). Κοινωνικόν «Αίνεΐτε», καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

11. Δευτέρα. Ευφημίας μεγαλομάρτυρος (f 451). "Ολγας ίσα- 
ποστόλου (f 969), Νεκταρίου οσιομάρτυρος τοϋ έκ Βρυούλων 
(f 820).

'Η  έορτάσιμος άκολουθία τής άγίας ψάλλεται άνευ Π αρα
κλητικής, ώς έν τώ Μηναίω (τυπικόν 11ης ’Ιουλίου §§1-3). Τά 
στιχηρά τής λιτής είς τό μεσονυκτικον. Τό άπολυτίκιον «Λίαν
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εϋφρανας» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην δοξο
λογίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος»  δίς (μετα τοϋ Δόξα), 
καί θεοτοκίον «Σέ τήν μεαιτεύααααv». Ευαγγέλιον όρθρου: 
τής αγίας, Δευτ. ιε ' έβδ. Ματθ., «Ή κολούθει τώ ’Ιησοϋ όχλος 
πολύς» (Μρ. ε ' 24-34). Κανόνες, ο μικρός παρακλητικός τής 
Θεοτόκου (μετα τών είρμών) καί ο τής αγίας. Καταβασίαι 
« ’Ανοίξω) τό στόμα μου». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον 
«Προστασία»· Απόστολος -μετα προκειμένου τής 16ης Σεπτ.- 
τής αγίας, Κυρ. ι ς ' έπιστ., «Συνεργοϋντες παρακαλοϋμεν»  
(Β ' Κορ. ς '  1-10)· Ευαγγέλιον ομοίως, Δευτ. δ ' έβδ. Λουκα, 
«Ή ρώτα τιςτώ)ν Φαρισαίιων» (Λκ. ζ ' 36-50)· κοινωνικόν «Είς 
μνημόσυνον».

12. Τρίτη. Πρόκλου καί 'Ιλαρίου τών μαρτύρων (β ' αί.).
AnooioAos: ήμέpαs, Τρ. δ' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. ι' 11-ια' 2).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τρ. δ' έβδ. Mai0. (Μ ι Θ. ια' 16-20).

13. Τετάρτη. 'Η  σύναξις τοϋ άρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου 
οσίου τοϋ Σαββαίτου (f 794), μάρτυρος Γολινδούχ.

AnooioAos: άpxaγγέAou, 8 ^  Νώεμ. (Έβρ. β' 2-10).
ΕύαγγέΑ^ν: όμoίωs, 8ns Noεμ. (Λκ. ι' 16-21).

14. Πέμπτη. Άκύλα άποστόλου (Πρξ. ιη ' 2). ’Ιούστου μάρτυρος, 
’Ιωσήφ άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Νικοδήμου οσίου τοϋ 
'Αγιορείτου (f 1809).

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. δ' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. ια' 13-24).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Πέμ. δ' έβδ. Mai0. (Μ ι Θ. ια' 27-30).

Σημεω σις. ’Ένθα έορτάζεται ο όσιος Νικόδημος, καταλιμπάνε
ται η άκολουθία τοϋ Μ ηναίου (ψαλλομένη έν  τοΐς άποδείπνοις), καί 
άvαγιvΦακοvται τα  είς τήν οίκείαν φυλλάδα κείμενα άναγνώσματα.

15. Παρασκευή. Κηρύκου μάρτυρος καί ’Ιουλίττης τής μητρός 
αυτοϋ (f 305).

Προκείμενον, ήχος δ ',  « 'Ό κατοικίζωτ στείραν έν οίκο, 
μητέρα έπί τέκνοις ευφραινομένην», στίχος «Αίνείτε, παίδες, 
Κύριον, αίνείτε τό όνομα Κυρίου»· Απόστολος τοϋ μάρτυρος, 
’Ιουλίου 15 (Α ' Κορ. ιγ ' 11-ιδ' 5)· Ευαγγέλιον: ημέρας, Παρ. 
δ ' έβδ. Ματθ. (Μτθ. ιβ ' 1-8).
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Σημείωσις. ’Ε άν τυχόν ψαλή έορτάαιμος άκολουθία τών μαρτύ
ρων, λέγετα ι ανευ Παρακλητικής, μ ε τ’ είαόδου είς τόν έσπερ ινόν  είς 
τόν ορθρον καταβααίαι οί είρμο 'ι «’Ανοίξω τό στόμα μου»· είς τήν 
λειτουργίαν κοντάκιον  «Προστασία»· Ε ύαγγέλιον  τών μαρτύρων, ο 
ζήτει Σαβ. ι '  έβδ. Ματθ. (Μτθ. ι ζ ' 24-ιη ' 4)· κοινωνικόν «Αίνείτε, 
παίδες, Κύριον, αίνείτε τό ονομα Κυρίου· άλληλούια».

16. Σάββατον. Άθηνογένους ίερομάρτυρος (f 311).
ΤάξιςΣ αββάτου μέ « ’Α λληλού ια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
Anooioflos: ήμέpαs, Σαβ. δ' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. ς' 11-17).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. δ' έβδ. Mai0. (Mi0. η' 14-23).

17. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. «Τών άγιον και θεοφόρον πα
τέρων τής έν Χαλκηδόνι Δ ' Οίκονμενικής συνόδου (451)». 
Μαρΐνης μεγαλομάρτνρος (δ ' αί.). (Τυπικόν 17ης ’Ιουλίου §2 
έν συνδυασμώ μέ τό Τυπικόν τής Κυριακής τών άγ. πατέρων). 
Ή χο ς  γ '·  έοθινόν δ '.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήαθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».

Ειδησις. 'Η  άκολουθία τών άγίω ν πατέρω ν κείται έν  τώ Μ ηνα ίο  
μεταξύ 13ης και 14ης ’Ιουλίου.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  άναστάσιμα 4, τών πατέρων 

προσόμοια 3 «Σέ τόν άπερίγραπτον» κ.λπ. (καταλιμπανομέ- 
νου τοϋ τετάρτου), και τής μάρτυρος ετερα 3, Δόξα, «Τάς μν- 
στικάς σήμερον», Και νϋν, τό θεοτοκίον τοϋ ήχον «Πώς μή 
θανμάαομεν».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας και 
τά άναγνώσματα τής άκολονθί,ας τών πατέρων.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τής άγιας « ’Εκ δεξιών 
τοϋ αοτήρος», Και νϋν, [κατ’ άπαίτησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.] τό ίδιό
μελον τών πατέρων «Άποστολικώ ν παραδόαεοτ».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εύφραινέσθο) τά ούράνια», «Ύ περδεδο- 
ξααμένος εί», Δόξα, « Ή ά μ νά ς αον, ’Ιηαοϋ», Και νϋν, «Τό ά π ’ 
αίώνος άπόκρνφον».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχον, είτα τά διά τήν λιτήν στιχηρά τής άγιας ώς έν
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τώ Μηναίω, τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί 
άπολυτίκιον «Ύ περδεδοξασμένος εί».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τά έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας με θεο
τοκίον «Σε τήν μεσιτεύσασαν», καί τής β ' στιχολογίας με τό 
θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί 
τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (δ ' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αυτού.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετά τών είρμών), είς τών πα
τέρων μετά στίχου «"Αγιοι τοϋ Θεοϋ...», καί είς τής μάρτυρος 
μετά στίχου « Ά γ ια  τοϋ Θεοϋ...»· άπό γ ' φδής τό άναστάσιμον 
κοντάκιον μετά τοϋ οίκου, τό μεσώδιον κάθισμα τών πατέρων 
«Φ ιοσήρες υπέρλαμπροι», Δόξα, τό μεσώδιον τής μάρτυρος 
«Μαρΐνα μάρτνς», Καί νϋν, τό θεοτοκίον αυτού- ά φ ’ ς '  τό 
κοντάκιον καί ο οίκος τών πατέρων, τό συναξάριον τής ήμέ
ρας καί τό υπόμνημα τής Κυριακής τών πατέρων.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Ανοίξω) τό στόμα μον». «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος», τό δ ' άναστάσιμον, 
τών πατέρων «Πατέρων θείω)ν σήμερον», τής άγίας «Μαρΐνα  
μάρτνς Κνρίον»  καί θεοτοκίον όμοιον «Χρυσοπλοκώτατε 
πύργε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί τών πατέρων προ
σόμοια 3 «"Ολην συγκροτήσαντες» κ.λπ. είς 4, είς τούς στίχους 
αυτών τά δύο τελευταΐα, Δόξα, τό ίδιόμελον τών πατέρων 
«Τών άγίω)ν πατέρω)ν ο χορός», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Σημείωσις. ’Έ νθα τιμάται ’ιδιαιτέρως ή άγία  Μ αρΐνα, τότε είς 
τούς αίνους ψάλλονται στιχηρά άναστάσιμα 2, τών πατέρω ν προσό- 
μοια 3 (είς τούς στίχους τών αϊνων), καί τής άγίας ετερα 3 μετά στί
χω ν είς τά δύο τελευταΐα α) «Ύπομένων υπέμεινα τόν Κύριον καί 
προσέσχε μοι καί είσήκουσε τής δεήσεώς μου», β) «Καί έστησεν έπί 
πέτραν τούς πόδας μου καί κατεύθυνε τά διαβήματά μου» (πρβλ. 
Τ.Μ.Ε. Δεκ. 12 §3· Μ αΐου 8 §18· Μ αΐου 21 §12 καί §26) .
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Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα μετα μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «Ε υφ ρα ινέσθο  τα  
ουράνια», τό τών πατέρων, τής αγίας, καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, 
έπισφραγιστικόν κοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετα προκειμένου τής Κυρ. 
τών πατέρων ’Ιουλίου- Κυρ. τών πατέρων, 11 ’Όκτ., «Πιστός ο 
λόγος καί περί τούτων» (Τίτ. γ '  8-15)· Ευαγγέλιον ομοίως, 18 
Ίαν., «'Υμείς έστε τό φώς τοϋ κόσμου» (Μτθ. ε ' 14-19).

Είς τό Έ ξα ιρέτοςτό  « ’Ά ξ ιον  έστί». Κοινωνικόν «Αίνείτε», 
καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

18. Δευτέρα. Αίμιλιανοϋ, Παύλου, Θεής καί Όυαλεντίνης τών 
μαρτύρων (f 363).

AnooioAos: ήμέpαs, Δευε ε' έβδ. Srnoi. ('Ρωμ. ιβ' 4-5, 15-21).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Δευε ε' έβδoμ. Mai0. (Μ ι Θ. ιβ' 9-13).

19. Τρίτη. Μακρίνης, άδελφής τοϋ μεγάλου Βασιλείου, καί Δίου, 
οσίων (f 380).

AnooioAos: ήμέpas, Τρ. ε' έβδoμ. SmoioA. ('Ρωμ. ιδ' 9-19).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τρ. ε' έβδ. Mai0. (M0. ιβ' 14-17, 22-30).

20. Τετάρτη. f  ’Ηλιού προφήτου τοϋ Θεσβίτου (940 π.Χ.).
'Η  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ προφήτου ψάλλεται δίχα 

Παρακλητικής, κατα τήν έν τώ Μηναίω τάξιν. Είς τόν στίχον 
τοϋ έσπερινοϋ, Καί νϋν, θεοτοκίον «Θεοτόκε, σύ εί η άμπε
λος... μετα τοϋ προφήτου»  (Παρακλ., ήχ. πλ. β ',  Τετάρτη έσπέ
ρας). Τό άπολυτίκιον εν τε τώ έσπερινώ καί τώ όρθρω έπι- 
σφραγίζεται μετα τοϋ ομοήχου α ' θεοτοκίου «Τό ά π ’ αίώνος 
άπόκρυφον». Είς τό μεσονυκτικόν τα δια τήν λιτήν στιχηρά. 
Είς τόν όρθρον ο τής Θεοτόκου μικρός παρακλητικός κανών 
« Ύ γρα ν  διοδεύσας» καί οί δύο τοϋ Μηναίου. Καταβασίαι οί 
είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου». Κοντάκιον είς τήν λειτουρ
γίαν «Προστασία». Απόστολος τοϋ προφήτου, ’Ιουλίου 20, 
«Υ πόδειγμα  λάβετε»  (’Ιακ. ε ' 10-20)· Ευαγγέλιον ομοίως, 
Παρ. α ' έβδ. Λουκα, «Έ θαύμαζον οί όχλοι» (Λκ. δ ' 22-30). 
Κοινωνικόν « ’Αγαλλιασθε, δίκαιοι, έν Κυρίωr  τοίς ευθέσι 
πρέπει αινεσις· άλληλούια».
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21. Πέμπτη. ’Ιοάννου οσίου και Συμεών οσίου τοϋ διά Χριστόν 
σαλοϋ (f 590). Παρθενίου έπισκόπου τών 'Ραδοβιζίον ’Αρτης.

Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. ε' έβδ. Srnoi. ('Ρωμ. ιε' 17-29).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμ. ε' έβδ. M a i0 . (M i0 . ιβ' 46-ιγ ' 3).

22. Παρασκευή. Μαρίας τής Μαγδαληνής τής καλλιπαρθένου 
μυροφόρον (α ' αί.), Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος.

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Παρ. ε' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. ις' 1-16).

Εύαγγέλιον: μυροφόρου, Τρ. δ ' έβδ. Λουκά (Λκ. η' 1-3).

23. Σάββατον. Φ οκά ίερομάρτυρος. ’Ιεζεκιήλ τοϋ προφήτου 
(600 π.Χ.), Πελαγίας οσίας τής έν Τήνο (f 1834).

'Η  άκολουθία τοϋ Σαββάτου μέ «Θεός Κύριος» (γενικαι τυπ. 
διατάξεις §§31-44).

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Σαβ. ε' έβδ. Srnoi. ('Ρωμ. η' 14-21).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. ε' έβδ. M a i0 . (M i0 . θ ' 9-13).

24. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Χριστίνης μεγαλομάρτ. (f 300). 
Αθηναγόρον τοϋ άπολογητοϋ, Θεοφίλου τοϋ Ζακννθίον τοϋ 
έν Χ ίο  μαρτνρήσαντος (f 1635). Ή χο ς  δ ',  έοθινόν ε '.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον «Και τρόπο)νμέτοχος»· άντ'ι κον
τακίου τά τροπάρια τής ώρας.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ , ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 και τοϋ Μη

ναίου προσόμοια 3 «Θείαις έπιγνώσεαι»  κ.λπ. είς 4, Δόξα, τό 
ίδιόμελον τής άγιας « Ώ ς  άλάβαατρον μύρον», Και νϋν, « Ό  
διά αέ θεοπάτορ». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Τή χρι- 
στο)νύμο) αον κλήαει», Και νϋν, « Ώ  θαύματος καινοϋ» (Πα
ρακλητική, ήχος β ',  Σαβ. έσπέρας, είς τά άπόστιχα).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τό φαιδρόν τής άναατάαεος», Δόξα, « Ή  
άμνάς αον, ’Ιηαοϋ», Και νϋν, «Τό ά π ’ αίώνος άπόκρνφον».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχον, τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
και ή ύπακοή «Τά τής αής παραδόξου έγέραεος».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολντίκια. [Τό Ψαλτήριον και ο 
’Αμωμος.]
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών κατά 
σειράν. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ
κείμενον του ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ε ' )  μετά τής συνήθους τάξεως 
αυτού.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο του Μηναίου· άπό γ ' 
φδής τά μεσώδια καθίσματα του Μηναίου· ά φ ’ ς '  τό άναστά
σιμον κοντάκιον μετά του οίκου καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος», τό ε ' άναστάσιμον 
« Ή  ζωή καί οδός», τό τής άγίας « Ώ ς  ενχρηστον καί τίμιον» 
καί τό θεοτοκίον αυτού «Γεραίρονσι τόν τόκον σον».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί τής άγίας τά 4 ίδιό
μελα «Δοξάζομέν σον, Χριστε»  κ.λπ., είς στίχους τά δύο τε
λευταΐα α ) «Ύπομένω)ν υπέμεινα τόν Κύριον, καί προσέσχε  
μοι καί είσήκονσε τής φω)νής τής δεήσεώς μον», β ) «Καί 
έστησεν έπί πέτραν τούς πόδας μον καί κατηύθννε τά διαβή- 
ματά μον», Δόξα, τό ε ' έωθινόν « Ώ  τΰ>ν σοφωό σον κριμά
των», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σή
μερον σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (γενικαί τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άνα- 
στάσεως», « Ή  άμνάς σον, ’Ιησού», καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, 
κοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος Κυρ. ε ' έπιστ., « Ή  μεν  
ευδοκία τής έμής καρδίας»  ('Ρωμ. ι ' 1-10)· Ευαγγέλιον Κυρ. 
ε ' Ματθ., «Έλθόντι τω ’Ιησού είς τήν χώ ραν τα>ν Γεργεση- 
νών» (Μτθ. η ' 28-θ' 1).

Είς τό Έξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστιν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε», 
καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.

25. Δευτέρα. f  'Η  κοί,μησις τής άγίας Άννης, μητρός τής υπερα- 
γί,ας Θεοτόκου. Όλυμπιάδος διακόνου (f 408-410) καί Ευ- 
πραξίας (f 413) οσίων μνήμη τής έν Κωνσταντινουπόλει ε ' 
Οίκουμενικής συνόδου (553).



Μ η ν  Io y § ioc 267

'Η  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ Μηναίου ψάλλεται δίχα Π α
ρακλητικής. Τα τής λιτής στιχηρα είς τό μεσονυκτικον. Τό 
άπολυτίκιον τής αγίας απαξ είς τόν έσπερινόν καί μετα τήν με
γάλην δοξολογίαν, άλλα δίς είς τό «Θεός Κύριος», μετα τοϋ 
Δόξα, Καί νϋν, είς τό δεύτερον. Καταβασίαι « ’Ανοίξω) τό στό
μα μου»· «Τήν τιμιωτέραν». Είς τήν λειτουργίαν άπολυτίκια 
«Ζω)ήν τήν κυήσασαν» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον τοϋ Μηναίου 
«Προγόνων Χριστοϋ»· προκείμενον καί άλληλουιάριον τής 
25ης ’Ιουλίου· Απόστολος τής αγίας, 23 Σεπτ. «Ά βρααμ  δύο 
υίούς εσχεν» (Γαλ. δ ' 22-27)· Ευαγγέλιον ομοίως, Σαβ. ς '  έβδ. 
Λουκα, «Όυδείς λύχνον αψας» (Λκ. η ' 16-21)· κοινωνικόν 
«Ά γαλλιασθε, δίκαιοι, έν Κυρίω), τοίς ευθέσι πρέπει αϊνεσις· 
άλληλούια».

26. Τρίτη. f  Παρασκευής οσιομάρτυρος (β ' αί.), 'Ερμολάου ίε
ρομάρτυρος (f 305).

'Η  άκολουθία τοϋ Μηναίου ψάλλεται έορτάσιμος, άνευ 
Παρακλητικής. Είς τόν έσπερινόν γίνεται είσοδος, είς δέ τα 
άπόστιχα μετα τό δοξαστικόν, Καί νϋν, «Θεοτόκε, σύ εί η 
άμπελος... μετα τής άθληφόρου» (Παρακλ., ήχ. πλ. β ',  Τετάρ
τη έσπέρας). Απολυτίκιον μόνον τής αγίας «Τήν σπουδήν  
σου» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην δοξολογίαν 
απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δίς (μετα τοϋ Δόξα), καί θεο
τοκίον «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου». Είς τόν όρθρον, κανόνες 
ο μικρός παρακλητικός τής Θεοτόκου καί οί δύο τοϋ Μηναί
ου· καταβασίαι « ’Ανοίξω) τό στόμα μου». Είς τήν λειτουργίαν, 
κοντάκιον «Προστασία»· προκείμενον καί άλληλουιάριον 
μαρτυρικά (25 Νοεμ.)· Απόστολος: τής αγίας, Πέμ. ιε ' έβδ. 
έπιστ., «Πρό τοϋ έλθείν τήν πίστιν» (Γαλ. γ ' 23-δ' 5)· Ευαγ- 
γέλιον: ομοίως, Δευτ. ιε ' έβδ. Ματθ., «Ή κολούθει τώ ’Ιησοϋ  
όχλος πολύς» (Μρ. ε ' 24-34)· κοινωνικόν «Είςμνημόσυνον».

27. Τετάρτη. f  Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοϋ ίαματικοϋ 
(f 305).

'Η  άκολουθία έορτάσιμος ούσα ψάλλεται κατα τήν διάτα- 
ξιν τοϋ Μηναίου, δίχα Παρακλητικής. Τα δια τήν λιτήν στι- 
χηρα είς τό μεσονυκτικον. Είς τόν όρθρον Ευαγγέλιον τοϋ
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άγίου, 27 ’Ιουλ. η Τρ. ιβ ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό τών 
άνθρώπων» (Λκ. κ α ' 12-19)· κανόνες οί δύο τοϋ Μηναίου. 
Καταβασίαι οί είρμο'ι «Χορο'ι ’Ισραήλ». Είς τήν λειτουργίαν 
κοντάκιον «Έ πι τοϋ ορονς μετεμορφώθης» (6ης Αύγούστου)· 
Απόστολος: τοϋ άγιον, 26 ’Οκτωβρίου, «Έ νδνναμοϋ έν τή χά- 
ριτι» (Β ' Τιμ. β ' 1-10)· Εύαγγέλιον: 23 Απριλίου, «Ταϋτα  
έντέλλομαι ύμίν» ( ’Ιο . ιε ' 17-ις' 2)· κοινωνικόν «Είς μνημό- 
αννον».

Ε ’ιδησις. ’Α π ό  σήμερον μέχρι 5ης Α ύγούατου (πλήν τής 1ης 
Α ύ γ .), έάν  έορτάζεται άγιος, καταβααίαι οί είρμο'ι «Χορο'ι ’Ισραήλ», 
είς δέ τήν λειτουργίαν έπιαφραγιατικόν κοντάκιον  «Έ πι τοϋ ορους 
μετεμορφώθης» μέχρι τής 13ης Α ύγούατου (πλήν τής 1ης και τής5ης  
Αύγούστου).

28. Πέμπτη. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμονος και Παρμενδ τών 
άποστόλον. Είρήνης οσίας Χρυσοβαλάντου, Παύλου οσίου 
τοϋ Ξηροποταμηνοϋ.

Anooioflos: αγίων, ζήτει in  Κυριακή i< iv μυροφόρων (Πρξ. ς ' 1-7).

Εύαγγέλιον: ήμέpαs, Πέμ. ς ' έβδoμάδos M aiGaiou (M i0 . ιγ' 36-43).

29. Παρασκευή. Καλλινίκου και Θεοδότης μαρτύρων ( γ ' -δ '  
αί.).

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Παρ. ς ' έβδ. Srnoi. (A ' Κορ. δ ' 5-9).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. ς ' έβδ. M a i0 . (M i0 . ιγ' 44-54).

30. Σάββατον. Σιλονανοϋ τοϋ και Σίλα καλονμένον, Κρήσκε- 
ντος, ’Επαινετοϋ και Ανδρονίκου άποστόλον (α ' αί.).

Τάξις Σαββάτου μέ « ’Α λληλού ια» (βλ. εμπροαθεν §§45-51).
A n o o ^ o s :  anoo ic^ou Σίλα, Σαβ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιε' 35-41).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. ς ' έβδoμάδos M aiGaiou (M 0. θ ' 18-26).

31. t  ΚΥΡΙΑΚΗ @' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εύδοκίμον δικαίου (θ ' αί ) ,  
προεόρτια τής προόδου τοϋ τιμίον Στανροϋ. Ή χο ς  πλ. α ',  έο- 
θινόν ς ' .

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήαθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».

Ε ’ιδησις. Συμφώνως μέ αημείωαιν τοϋ Τ.Μ.Ε. (είς τήν τελευταίαν  
παράγραφον τοϋ μηνός ’Ιουλίου), έάν  ή 31η τοϋ μηνός «τύχη έν  Κυ-
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ριακή, ή προεόρτιος τής προόδου τού Σταυρού άκολουθία καταλι- 
μπάνεται, μή υπάρχοντος έν  τ— όρθρω κανόνος προεορτίου».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 καί τοϋ άγίου 

στιχηρά προσόμοια 3 «Μ ακαριώτατον τέλος» κ.λπ. είς 4, Δό
ξα, τό ίδιόμελον τοϋ Μηναίου «Παντός δικαίου μνήμη», Καί 
νϋν, « Έ ν τή  Ερυθρά  θαλάσση».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον 

αυτών «Ναός καί πύλη».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Έ κ γής 

ο καλέσας σε», Καί νϋν, θεοτοκίον ομόηχον «Τό ά π ’ αίωνος 
άπόκρνφον».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, τά τριαδικά « ’Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καί ή υπακοή τοϋ ήχου.

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο 
άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας με θεο
τοκίον «Χαίρε, πύλη Κυρίου», καί τής β ' στιχολογίας με τό 
θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί 
τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν ( ς ' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αυτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο τοϋ άγι
ου « Υψ ηλόν τόν βίον έσχηκώς» μετά στίχου «"Αγιε τοϋ Θεοϋ, 
πρέσβευε υπερ ήμών». Από γ ' φδής τό μεσώδιον κάθισμα τοϋ 
Μηναίου καί τό θεοτοκίον ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον 
καί ο οίκος καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Χοροί ’Ισραήλ»· «Τήν τιμιωτέ- 
ραν», καί ο είρμός « Ό  τόκος σον άφθορος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό ς '  άναστά
σιμον «Δεικνύων ότι άνθρωπος», τό τοϋ άγίου «Καί ζών ευδό
κιμος ωφθης» καί τό κάτωθι όμοιον θεοτοκίον
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«'Ό γλυκασμός τιών άγγέλον, τιών θλφ ομένον η χαρά, Χ ρ ι
στιανών η προστάτις, παρθένε μήτερ Κυρίου, άντιλαβοϋ μου  
καί ρϋσαι, τώ>ν αίωνίων βασάνων».

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 8, Δόξα, τό ς '  
έωθινόν « Ή ό ν το ς  είρήνη», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δο
ξολογία μεγάλη, « ’Α ναστας έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα μετα μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «Τόν συνάναρχον Λ ό 
γον», «Έ κ γής ο καλέσας σε» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « ’Επί 
τοϋ όρους μετεμορφώ)θης».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ς '  έπιστ., «Έ χοντες  
χαρίσματα»  ('Ρωμ. ιβ ' 6-14)· Ευαγγέλιον: Κυρ. ς '  Ματθ., 
«Έ μβας ο ’Ιησοϋς είς τό πλοίον» (Μτθ. θ ' 1-8).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», «Πληρο)θήτο)» καί τα λοιπα τής λειτουρ
γίας ώς συνήθως.


