
2020.01.19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν).

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Μακαρίου

Ἀλεξανδρείας ὁσίων.

Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ἦχος πλ. β΄, Ἑωθινόν Θ΄.

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

2020.01.19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρῶν).

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Μακαρίου Ἀλεξανδρείας ὁσίων.

Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ἦχος πλ. β΄, Ἑωθινόν Θ΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τό ἀναστάσιµον «Ἀγγελικαί δυνάµεις…»,

Δόξα· τοῦ Ὁσίου «Τῆς ἐρήµου πολίτης…»

Καί νῦν· τό ὁµόηχον Θεοτοκίον «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαµένου…».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιιια τῆς α’ Στιχολογίας ιιετά Θεοτοκίου εὶς τό Καί νῦν· ʺὉ τήυ εὐλογηµένην. .

. (πρβλ. ὑποσηµ. 7) καί τῆς β’ Στιχολογίας ιιετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶυ,

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺὩς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. - Τοῦ Ὁσίου· ʺΤῷ θείῳ φωτί λαµπόµενος. . . µετά στίχου·ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ

ἡριῶν καί εἰς τά δύο τελευταἴα Δόξα Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Ὁσίου· «Ἀσκήσεως πυρί…»,

Δόξα, Καί νῦν· «Ὁδήγησον ἡµᾶς…»

Ἀφ’ ς Ὼδἥς·

Κοντάκιον - Οῖκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧέρσον ἀβυσσοτόκον. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Θ Ἑωθινόν· ʺΟὔσης ὀψίας. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺΘεοτόκε ἡ ἐλπίς. . . - Ἐν νόµῳ σκιᾷ καί γράµµατι. . . ʺ

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Θ΄ Ἀναστάσιµον· «Συγκεκλεισµένων Δέσποτα...»,

2. - Τοῦ Ὁσίου· «Ἀγγελικὸν τὸν βίον…»

καί 3. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τῇ κραταιᾷ σου σκέπῃ…».

Εἰς τούς Α’ίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ πλ. β΄ ἤχου. ʺὉ Σταυρός σου, Κύριε. . .

- Ἡ ταφή σου, Δέσποτα. . .

-Σύν Πατρί καί Πνεύµατι. . .

- Τριήµερος ἀυέστης. . .

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ὁσίου τά ἐν τῷ Ἑσπερινῷ·

Τῆς µακαριὀτητος. . .

Δρόµου τῆς ἀσκήσεως. . .

- Πᾶσα υ ἡδυπάθειαν. . . τό πρῶτον δίς,

µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἴα:

α’. - ʺΤιµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦʺ

β’. - ʺΜακάριος ἀνήρ ὁ φοβούµενος τόν Κύριον ἐν ταἴς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδραʺ

Δόξα: Τό Θ Ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων...».

Καί νῦν:«Ὑπερευλογηµένη…».

Δοξολογία: Μεγάλη.

καί τό «Σήµερον σωτηρία…».
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Ἦχος Πα

(Μ)

Τ

(Π)
+

+ +

+
(Μ) (Δ)

(Π)

+
(Ν) (Π)
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Θεοτοκίον

(Π)
+
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Κανὼν τοῦ Οσίου Μακαρίου.
ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄.Χοροὶ Ἰσραήλ, ἀνίκμοις ποσί.

1. Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Τ

(Β) (Μ)

(Π)

(Β)

(Μ) (Π)

(Δ)↓ (Μ) (Β) (Μ)

2. Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ὁδὸν πρὸς ζωὴν στελλόµενος, ἀµεταστρεπτί, ταύτην

Παµµάκαρ διήνυσας, ἐκφυγὼν τοὺς θορύβους, καὶ τὰς τῶν

δαιµόνων ταραχὰς διεσκέδασας, ἐν ἀγαλλιάσει κραυγάζων·

ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.
Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Νεκρώσας σαρκὸς τὸ φρόνηµα, ταῖς ἀσκητικαῖς, σοῦ παλαίστραις τῷ θείῳ Πνεύµατι, καὶ τῇ τούτου κυβερνώµενος θείᾳ δυνάµει, ἐν ἀγαλλιάσει ἐβόας· ᾌσωµεν

τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.

3. Δόξα...

Πάντα τὰ τερπνὰ κατέλιπες, τὴν διηνεκῆ, ἀγαπήσας Πάτερ

τερπνότητα, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἔνθα ἦχος τῶν εἰλικρινῶς

ἑορταζόντων, καὶ ἀγαλλιάσει βοώντων· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν,

ὅτι δεδόξασται.

4. Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἄχρονον υἱὸν ἀνάρχου Πατρός, σάρκα δι’ ἡµᾶς, τοὺς

ἀνθρώπους Ἁγνὴ γενόµενον, ἐν γαστρὶ συλλαβοῦσα, ὑπὸ

χρόνον τοῦτον, τέτοκας ἀνερµηνεύτως, ᾧ καὶ γεγηθότες

βοῶµεν· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.
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Κανὼν τοῦ Οσίου Μακαρίου.
ᾨδὴ γ΄. Ἦχος δ΄.Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε.
1. Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Νόµῳ ὑποκύψας Πνεύµατος, οὗ τῇ πανοπλίᾳ,

περιφραξάµενος Ὅσιε, οὐ τῷ νόµῳ τῆς ἁµαρτίας,

τὴν προαίρεσιν ὑπέκλινας.

2. Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἄνω πρὸς Θεὸν τὸ φρόνηµα, ἔχων θεοφόρε, τὰ

ἐπὶ γῆς καταλέλοιπας, διὰ πόνων τῆς ἐγκρατείας,

ἀνενδότως κουφιζόµενος.
Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ῥήξας τὰ δεσµὰ τῆς φύσεως, τῇ ὑπερφυεῖ, καὶ καθαρᾷ πολιτείᾳ σου, θεοφόρε τῶν ὑπὲρ, φύσιν,

ἐκοµίσω τὴν ἐνέργειαν.

3. Δόξα...

Ἴνα τῷ Θεῷ Μακάριε, ἐν ἀταραξίᾳ,

προσοµιλήσῃς ἐπ’ ἔρηµον, κατοικῆσαι Πάτερ

προείλω, τῶν θορύβων µακρυνόµενος.

4. Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Σ

(Β) (Π) (Δ)↓ (Π) (Μ)

(Β)

(Μ)
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Μεσώδιον Κάθισµα του Οσίου Μακαρίου.

Ἦχος α΄.Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Ἦχος Πα

Ἀ

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ὁδήγησον ἡµᾶς, ἐν ὁδῷ µετανοίας,

ἐκκλίνοντας ἀεί, πρὸς κακῶν ἀνοδίας, καὶ τὸν

ὑπεράγαθον, παροργίζοντας Κύριον, ἀπειρόγαµε,

εὐλογηµένη Μαρία, καταφύγιον, ἀπεγνωσµένων

ἀνθρώπων, Θεοῦ ἐνδιαίτηµα.

2020.01.19-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΙΒ΄ΛΟΥΚΑήχοςΠλB΄ΕωθΘ΄-ΧρύΠα





8

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΙΘʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ὅσίου Πατρὸς

ἡµῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀναχωρητοῦ, καὶ

τοῦ ὉσίουΜακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως.
Στίχοι.

Θανοῦσα θείων ἡ δυὰς Μακαρίων,

Ζωῆς µετέσχε τῆς µακαριωτάτης.

Γῆν µακάρων λάχον ἐννεακαιδεκάτῃ Μακάριοι.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς ἁγίας Μάρτυρος

Εὐφρασίας.

Στίχοι.Ψεύδει σοφῷ φυγοῦσα σαρκὸς τὴν ὕβριν,Ἀθλεῖς ἀληθῶς ἐκ ξίφους Εὐφρασία.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ εἰς τὸν Ναὸν τῶν ἁγίων

Ἀποστόλων Ἀνακοµιδὴ τοῦ Λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις

Πατρὸς ἡµῶν Γρηγορίου τοῦ θεολόγου.
Στίχοι.

Ἔχει νεκρὸν σὸν ἡ καλὴ µετοικία,

Καλῶ γάρ, ὡς σύ, τοὺς Ἀποστόλους Πάτερ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, τελεῖται ἡ ἀνάµνησις τοῦ ἐν

Νικαίᾳ µεγίστου θαύµατος, ὅτε ὁ Μέγας

Βασίλειος διὰ προσευχῆς ἀνέῳξε τὰς πύλας τῆς

Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ παρέθετο αὐτὴν τοῖς

Ὀρθοδόξοις.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Οσίου Μακαρίου.
Ἦχος γ΄.

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ήχος Γα

(Γ) (Π)

(Π)

(Ν) (Γ)

Θεοτοκίον.
Ἦχος γ΄.

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.
Τῇ κραταιᾷ σου σκέπη, ἀπὸ ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς,

ἡµᾶς Ἁγνὴ τοὺς σοὺς δούλους, φύλαττε πάντας

ἀβλαβεῖς· σὲ γὰρ κεκτήµεθα µόνην, ὁ β΄ χορός

καταφυγὴν ἐν ἀνάγκαις.
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Αίνων Στιχηρὰ τοῦὉσίου τα του Εσπερινού

Ἦχος δʹ Ἔδωκας σηµείωσιν

Ἦχος

1ος Στίχος

Α

(Μ)

+

+ +

+

+

2ος Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε

αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ

αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺΤῆς µακαριότητος,...ʺ ως άνω.
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Στίχος 3) Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ

Ὁσίου αὐτοῦʺ

+

+

+ +

+

Στίχος 4) Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούµενος τόν

Κύριον

+
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+

+ +

+
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