
2020.01.26. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ζακχαίου).

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ξενοφῶντος καί τῆς

συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ι΄.

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.Εκκλ.Ελλάδος και Κύπρου)

2020.01.26. ΚΥΡΙΑΚΗ: ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ζακχαίου).

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ξενοφῶντος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος βαρύς, Ἑωθινόν Ι΄.

Προοιµιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶµεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1. - Τά 3 Στιχηρά Ὰναστάσιµα· του βαρέως ήχου·

«Δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ...

– Σταυρόν ὑπέµεινας, Σωτήρ...

– Ἀπόστολοι ἰδόντες...».

2.– Τa3 Στιχηρά Ἀνατολικά·

«Κἄν συνελήφθης...».

- Δαυϊτικήν προφητείαν. . .

Κατῆλθες ἐν τῷ ᾅδῃ. . .

καί 3. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ὁσίου εις 4·

ʺΛάµπων, ἀξιώµασι ψυχῆς. . . (δις)

- Δόξαν, παριδόντες τήν φθαρτήν

- Πάθη, θανατώσαντες σαρκός. . .

Δόξα, Καί νῦν: Τό α’ Θεοτοκίον τοῦ βαρέως ήχου·

ʺΜήτηρ µέν ἐγνώσθης. . .

Είσοδος: ʺΦῶς ἱλαρόν. . . Τό Προκείµενον τῆς ηµέρας.

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

Ὰπόστιχα: Τό Ὰναστάσιµον Στιχηρόν· ʺἈνέστης ἐκ τοῦ τάφου. . .

καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ήχου· ʺΤόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. . .

- Υπό τόν ᾅδην κατελθών. . .

- Φοβερός ὤφθης, Κύριε. . .

Δόξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον αὐτῶν· «Ὑπὸ τὴν σὴν Δέσποινα σκέπην…»

«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον.

Ὰπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺΚατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου. . .ʺ

2. - Δόξα, τῶν Ἁγίων· « Ὡς γενεὰ εὐλογητὴ τω Κυρίω, ...»,

(ζήτει τούτο εις το βιβλίον ʺΝέος ενιαύσιος στέφανοςʺ σ.208)

και 3. - Καί νῦν τό ὁµόηχον Θεοτοκίον·

«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Ἀπόλυσις: ʺὉ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .ʺ

2020.01.26-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΙΕ΄ΛΟΥΚΑήχοςΒαρύςΕωθΙ΄ -ΧρύΠα
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος

καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῶ.

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+

(Δ)

(Π)

(Μ) (Δ)

(Β)

Θεοτοκίον
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Τ

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓
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ΑΠΟΛΥΣΙΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!

ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ

Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ

Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως

Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ

ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ

Πνεύµατι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,

Κύριε ἐλέησον, Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ µητρός,

δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου

Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,

ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τῶν

Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ

φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν,

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀµήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Πρωτοψάλτη/Χοράρχη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου Στουτγκάρδης Γερμανίας.
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