
2020.01.12 ΚΥΡΙΑΚΗ:ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Τατιανῆς.

Τῶν Ἁγίων Ἱεροµαρτύρων Βασιλείου καί

Ἰωάννου.

Ἦχος πλ. α ’ Έωθινόν Η΄

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

(Τυπ.Γ.Βιολάκη Δ΄Περίπτωση όµοια µε την Α΄Περίπτωση § 8, 9, 10 σ.153

2020.01.12 ΚΥΡΙΑΚΗ:ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ.

Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Τατιανῆς.

Τῶν Ἁγίων Ἱεροµαρτύρων Βασιλείου καί Ἰωάννου.

Ἦχος πλ. α ’ Έωθινόν Η΄

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· « Τόν συνάναρχον λόγον. . . »,

2. - Δόξα, τό αὐτό

καί 3. - Καί νῦν, της εορτής: ʺΕν Ιορδάνη...ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας καί εἰς τό Καίνῦν, ἀντί τῶυ Θεοτοκίων αὐτῶν,

ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς «Ἰορδάνη ποταµέ…» καί «Βαπτίζεται Χριστός…»

(ζήτει εἰς τόν Ὄρ θρον τῆς σήµερον).

Τά Εὐλογητάρια, ἡὙπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείιιενον τοῦ τοῦ πλ. α΄ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺἽππον καί ἀναβάτην. . .ʺ ιιετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. - Ὁ β’ τῆς Ἑορτῆς· ʺΣτείβει θαλάσσης. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ µετά στίχου·

ʺΔόξα σοι, ὁ Θεός ἡιιῶν, δόξα σοι καί εἰς τά δύο τελευταἵα Δόξα, Καί νῦν ἀµφότεροι εὶς 4.

Ἂπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Καθίσµατα Μεθέορτα (12ης Ιανουαρ.) «Ὁ µέγας ὑετός…». Δόξα, Καί νῦν· το αυτό

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οῖκος: Τὰ Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Της ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΣτείβει θαλάσσης. . . ʺ

Εὺαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ή Ἑωθινόν· ʺΜαρι’α εἱστἠκει πρός τό µνηµεἵον. . . ʺκτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ Ὼδἤς: ʺΜεγἀλυνον, ψυχή µου, τήν λυτρωσαµένην. . . - Ὤ τῶν ὑπέρ νοῦν. . .ʺ

ʺ Ἀγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. -Τό Ή Ἀναστάσιµον· ʺΔύο Ἀγγέλους βλέψασα. . .ʺ

καί 2. - Τῆς Ἑορτῆς· ¨Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ. . .ʺ

Εἰς τούς Α’ίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺΚύριε, ἐσφραγισµέυου τοῦ τάφου. . . -

Κύριε, τούς µοχλούς τούς αἰωυίους. . .

- Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραµου. . . -

Κύριε, Ὥσπερ ἐξῆλθες. . .ʺ

καί 2. - Τά 4 Στιχηρά Προσόµοια Μεθέορτα «Σέλας ἐκ φωτός…»

Μύστα καὶ φρικτῶν,...

Ἄρωµεν πιστοί,...

Ὢ τῆς ὑπὲρ νοῦν, θεϊκῆς οἰκονοµίας! ....

(ζήτει εἰς τόν Ὄρθρον τῆς ΙΒ΄ Ἰανουαρίου).

µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἵα:

α’. - ʺἩ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσωʺ

β’. - ʺΤί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καί σύ Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τά ὀπι’σω;ʺ

Δόξα: ΤόΉ Ἑωθινόν· ʺΤά τῆς Μαρίας δάκρυα. . .ʺ

Καί νῦν: Ὑπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία:Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . .
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Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα τῆς 12/01.
Ἦχος πλ. δ΄.

Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, 

Ήχος Γα

(Μ)

(Γ) (Μ)

(Γ) (Δ) (Μ)

(Γ) (Δ)↓

(Ν) (Μ) (Γ)

(Ν) (Μ)

(Π)

(Γ) (Μ)
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βʹ Κανών τῆς Ἐορτῆς,ᾨδὴ αʹ

Ἦχος βʹ Ἰαµβικὸς Ὁ Εἱρµὸς

«Στείβει θαλάσσης, κυµατούµενον σάλον,...»

Ήχος Δι

Δ

Ὄ

+

+

(δίς)

ʺΔόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοιʺ

Ὄρθρου φανέντος τοῖς βροτοῖς σελασφόρου,

Νῦν ἐξ ἐρήµου, πρὸς ῥοὰς Ἰορδάνου

Ἄναξ ὑπέσχες, ἡλίου σὸν αὐχένα,

Χώρου ζοφώδους, τὸν Γενάρχην ἁρπάσαι,

Ῥύπου τε παντός, ἐκκαθᾶραι τὴν κτίσιν. (Δίς)

ʺΔόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοιʺ

Ἄναρχε ῥείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,

Νέον περαίνεις, τὸν φθαρέντα τῇ πλάνῃ,

Ταύτην ἀφράστως, πατρόθεν δεδεγµένος,

Ὄπα κρατίστην• Οὗτος ἠγαπηµένος,

Ἴσος τέ µοι Παῖς, χρηµατίζει τὴν φύσιν. (Δίς)
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ᾨδὴ γʹ, βʹ Κανών τῆς Ἐορτῆς

Ἦχος βʹ Ὁ Εἱρµὸς «Ὅσοι παλαιῶν, ἐκλελύµεθα βρόχων,...»

ʺΔόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοιʺ

Νέκρωσιν ὁ πρίν, ἐµφυτεύσας τῇ κτίσει,

Θηρὸς κακούργου, σχηµατισθεὶς εἰς φύσιν,

Ἐπισκοπεῖται , σαρκικῇ παρουσίᾳ·

Ὄρθρῳ φάναντι, προσβαλὼν τῷ Δεσπότῃ,

Φλᾶν τὴν ἑαυτοῦ, δυσµενεστάτην κάραν.(Δίς)
(Δ)↓ 5 3

Ἕλκει πρὸς αὐτὸν τὴν θεόδµητον φύσιν,

Γαστρὸς τυράννου, συγκεχωσµένην ὂροις.

Γεννᾷ τε αὖθις, γηγενῶν ἀναπλάσει,

Ἔργον φέριστον, ἐκτελῶν ὁ Δεσπότης.

Ἷκται γὰρ αὐτήν, ἐξαλεξῆσαι θέλων.

(Δ)↓3 3
3

+

+

+

+
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Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. (χύµα)

Ἦχος δʹ

Ἐπεφάνης σήµερον τῇ οἰκουµένῃ, καὶ τὸ φῶς σου

Κύριε, ἐσηµειώθη ἐφ᾽ ἡµᾶς, ἐν ἐπιγνώσει

ὑµνοῦντας σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ

ἀπρόσιτον.

Μεσώδιον Κάθισµα του Προδρόµου

Ἦχος αʹ

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Ἦχος Πα

Ὁ

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓ (Ν) (Μ)

(Δ)↓ (Μ)

Δόξα... Καὶ νῦν... (Τὸ αὐτό)
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν.

Τῇ ΙΒʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῆς Ἁγίας

Μάρτυρος Τατιανῆς.
Στίχοι.

Τῆς πάντα λαµπρᾶς Τατιανῆς τῇ κάρᾳ,

Λαµπρὸν προεξένησε τὸ ξίφος στέφος.

Τῇ δυοκαιδεκάτῃ Τατιανῆς αὐχένα κέρσαν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Πέτρου τοῦ Ἀβεσαλαµίτου.

Στίχοι.Ἐπανθρακωθεὶς καρδίαν θείῳ πόθῳ,Ἐπ’ ἀνθράκων ἥδιστα Πέτρος ἐκπνέει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Μερτίου.
Στίχοι.

Θεὸν πόθων ὕψιστον, ἰσχυρὸν µόνον,

Μαστίζεται Μέρτιος ἰσχυρῶς ἄγαν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ὀκτὼ Μάρτυρες, οἱ ἀπὸ

Νικαίας, ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι.Θνῄσκει χορός τις ὀκτάριθµος ἐκ ξίφους,Αἰῶνος εὑρεῖν ὀγδόου ζωὴν θέλων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Εὐθασία ξίφει

τελειοῦται.
Στίχοι.

Αὐτῷ Θεῶ Σωτῆρι κόσµου προσφέρει,

Αὐτῆς κεφαλὴν ἐκ ξίφους Εὐθασία.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµῃ τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

καὶ θαυµατουργοῦ Ἠλιού.
Στίχοι.

Ἄλλος δέδεικται θαυµατουργὸς Ἠλίας,

Ὁ θαυµατουργὸς οὗτος ὄντως Ἠλίας.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Εἰς τούς Αίνους τα µεθέορτα (12ης Ιανουαρίου)

Ἀποστιχα Στιχηρὰ Προσόµοια

Ἦχος πλ. βʹ Αἱ Ἀγγελικαὶ

Ἦχος Βου Εἰρµολογικός

1ος Στιχ.

Α

(Δ)

(= )

+ +

(= )

Στίχ. 2ος
(Μ) (Δ)↓
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(= )

(= )

3. Στίχ. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης

ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.

(= )
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+

(= )

4. Στίχ. Τὶ σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σοὶ

Ἰορδάνη ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;

(= )

+

(= )
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