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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ)

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παµφίλου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Φλαβιανοῦ ὁσίου.

Ἦχος β΄. Ἑωθινὸν Β΄

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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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ)

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παµφίλου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Φλαβιανοῦ ὁσίου.

Ἦχος β΄. Ἑωθινὸν Β΄

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· : Τό ἀναστάσιµον· «Ὅτε κατῆλθες…»

Δόξα· τό αὐτό,

Καί νῦν· «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας κατά σειράν.

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

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιµος·· «Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε...», µετά τῶν Εἱρµῶν

αὐτοῦ.

2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Ἰησοῦ ὁ Θεός...» µετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι»

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος (χῦµα) καί τά·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1.– Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ἀγκάλας πατρικάς...»

καί 2.– Καί νῦν, τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ἀνύµφευτε ἁγνή...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς··

Κοντάκιον – Οἶκος: Τοῦ Τριῳδίου.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: «Τήν Μωσέως ᾠδήν...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Β΄ Ἑωθινόν· «...» κτλ. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι...».

Ὁ Ν΄ Ψαλµός: Δόξα· «Τῆς µετανοίας...».

Καί νῦν· «Τῆς σωτηρίας...» καί εἰς τόν στίχον· «Τά πλήθη...».

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ΄ ᾨδῆς: «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσε...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Β΄ Ἀναστάσιµον· «Τόν λίθον θεωρήσασαι…»,

2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τόν πλοῦτον, ὅν µοι δέδωκας...».

καί «Ἐσκόρπισα τόν πλοῦτόν µου…»

καί τό Θεοτοκίον· «Ἁγία Μητροπάρθενε…».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 5 Στιχηρά Ἀναστάσιµα·· «Πᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις...

– Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι...

– Χαίρετε, λαοί...

– Ἄγγελος µέν τό χαῖρε...»

- Ἔρραναν µύρα µετὰ δακρύων,

2.– Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τοῦ Τριῳδίου·«Τήν τοῦ ἀσώτου φωνήν...

– Ὡς ὁ ἄσωτος υἱός...»

- Ὡς ὁ Ἄσωτος Υἱὸς ἦλθον κᾀγὼ οἰκτίρµον,

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τοῦ Τριῳδίου· «Πάτερ ἀγαθέ...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήµερον σωτηρία...».
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Ήχος Β΄-Εις τον Ορθρον

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)↓

+ +

Στίχ. α´. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

αὐτοῦ. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου

ἠµυνάµην αὐτούς. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυµαστὴ ἐν

ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. ( Τὸ ὡς ἄνω)

Ὅ

(Δ)↓ (Γ)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Β) (Μ)
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Δ

Κ

Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Π) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Ν) (Γ) (Δ)↓
(15.02.18)
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Ὁ Κανὼν τοῦ Τριῳδίου. 
ᾨδὴ α΄, Ἦχος β΄.

Τὴν Μωσέως ᾠδὴν.

Ἦχος Πα

Δ

(Π)

Ἰ

(Π)

Δόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοι

Ὅν µοι δέδωκας πρίν, κακῶς ἐσκόρπισα θεῖον

πλοῦτον, ἐµακρύνθην ἀπὸ σοῦ, ἀσώτως ζήσας,

εὔσπλαγχνε Πάτερ. Δέξαι οὖν κἀµὲ ἐπιστρέφοντα.

Δόξα...

Τὰς ἀγκάλας νυνί, τὰς πατρικὰς προσεφαπλώσας

δέξαι, Κύριε, κᾀµέ, ὥσπερ τὸν Ἄσωτον,

πανοικτίρµον, ὅπως εὐχαρίστως δοξάζω σε.

Και νυν...Θεοτοκίον

Ἐν ἐµοὶ ὁ Θεός, πᾶσαν δεικνὺς ἀγαθωσύνην,

πάριδέ µου τὴν πληθύν, τῶν ἐγκληµάτων ὡς

εὐεργέτης, θείαις τῆς Μητρός σου δεήσεσι.
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Ὁ Κανὼν τοῦ Τριῳδίου.
ᾨδὴ γ΄. Ἦχος β΄.

Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν.

Δόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοι

Ἔξω ὅλος ἐµαυτοῦ, γεγονὼς φρενοβλαβῶς

προσεκολλήθην, τοῖς παθῶν ἐφευρέταις, ἀλλὰ

δέξαι µε Χριστέ, ὥσπερ τὸν Ἄσωτον.

Δόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοι

Τοῦ Ἀσώτου τὴν φωνήν, ἐκµιµούµενος βοῶ·

Ἥµαρτον Πάτερ, ὡς ἐκεῖνον οὖν κᾀµέ,

ἐναγκάλισαι νυνί, καὶ µὴ ἀπώσῃ µε.
(Π)

Τὰς ἀγκάλας σου Χριστέ, ὑφαπλώσας συµπαθῶς

ὑπόδειξαί µε, ἀπὸ χώρας µακρᾶς, ἁµαρτίας καὶ

παθῶν ἐπαναστρέφοντα.

(Π)

Θεοτοκίον

Ἡ
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1) Μεσώδιον Κάθισμα τοῦ Τριῳδίου . 
Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικὸς.

Ἦχος Πα

Ἀ

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓
+

(Μ) (Δ)↓
[*

*] (Μ)

(Δ)↓

[** **]

Διορθώσεις κειµένου [* * ] αντί ʺτων οικτιρµών σου Σωτήρʺ

και [** **] αντί ʺΗµαρτον Πάτερ εις τον ουρανόν και ενώπιόν σουʺ

(Βλέπε Κων/νου Παπαγιάννη ʺΔιορθώσεις και παρατηρήσείς εις το Τριώδιον¨ Θεσ/κη 2006, σ. 27 και 28 ως και Δίπτυχα 2013,στις 3.2.2013) ,

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, Ὅµοιον

Ἀνύµφευτε ἁγνή, Θεοτόκε Παρθένε, ἡ µόνη τῶν

πιστῶν, προστασία καὶ σκέπη, κινδύνων καὶ

θλίψεων, καὶ δεινῶν περιστάσεων, πάντας

λύτρωσαι, τοὺς ἐπὶ σοὶ τάς ἐλπίδας, Κόρη, ἔχοντας,

καὶ τὰς ψυχὰς ἡµῶν σῶσον ταῖς θείαις πρεσβείαις

σου.
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Κοντάκιον. Του Τελώνου και Φαρισαίου
Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήµερον.

Αναγνώστης:

Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως,

ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν µοι παρέδωκας πλοῦτον· ὅθεν

σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω· Ἥµαρτον

ἐνώπιόν σου Πάτερ οἰκτίρµον, δέξαι µε µετανοοῦντα,

καὶ ποίησόν µε, ὡς ἕνα τῶν µισθίων σου.

Ήχος Δι

Χορός:

Αναγνώστης:

Ὁ Οἶκος.

Τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν καθ’ ἑκάστην διδάσκοντος δι’

οἰκείας φωνῆς, τῶν Γραφῶν ἀκουσώµεθα, περὶ τοῦ

Ἀσώτου καὶ σώφρονος πάλιν, καὶ τούτου πίστει

ἐκµιµησώµεθα τήν καλὴν µετάνοιαν, τῷ κατιδόντι

πάντα τὰ κρύφια µετὰ ταπεινῆς καρδίας

κράξωµεν· Ἡµάρτοµέν σοι Πάτερ οἰκτίρµον, καὶ

οὐκ ἐσµὲν ἄξιοι ποτέ, κληθῆναι τέκνα ὡς πρίν.

Ἀλλ’ ὡς φύσει ὑπάρχων φιλάνθρωπος, σὺ

προσδέχου, καὶ ποίησόν µε, ὡς ἕνα τῶν µισθίων

σου.

Χορός:
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Συναξάριον

Τῇ ΙΣΤ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῶν Ἁγίων

Μαρτύρων, Παµφίλου, Οὐάλεντος, Παύλου,

Σελεύκου, Πορφυρίου, Ἰουλιανοῦ, Θεοδούλου,

Ἠλία, Ἱερεµίου, Ἡσαϊου, Σαµουήλ καὶ Δανιήλ.
Στίχοι.

Ὑπὲρ τὸ πᾶν σε Πάµφιλος φιλῶν Λόγε,Καὶ τὴν τοµὴν ἡγεῖτο τῆς κάρας φίλην.

Παῦλον Σέλευκος, καὶ Σέλευκον Οὐάλης,Βλέπων τοµῇ χαίροντα, τὴν τοµὴν φέρει.Ἥλαντο πρὸς πῦρ Μάρτυρες θεῖοι δύο,

Θείου πόθου πῦρ ἓν τρέφοντες οἱ δύο.Σταυροῦσι δοῦλοι τῆς πλάνης ἐπὶ ξύλου,

Καὶ Θεόδουλον, δοῦλοι Ἐσταυρωµένου.Κλῆσεις Προφητῶν καὶ τελευτὰς Μαρτύρων,

Αὐχοῦσι πέντε µάρτυρες τετµηµένοι.Ἕκτῃ καὶ δεκάταῃ ξίφους τάµε Πάµφιλον ἀκµή.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

τῶν ἐν Μαρτυροπόλει, καὶ τοῦ Ὁσίου Μαρουθᾶ,

τοῦ ἀνεγείραντος τὴν πόλιν ἐπʹ ὀνόµατι τῶν

Μαρτύρων.

Στίχοι.Ἡ κλῆσις ἔργον µαρτυρωνύµῳ πόλει,Πολλῶν ἐν αὐτῇ µαρτυρησάντων ξίφει.Στέρξας Μαρουθᾶς τὸν Θεὸν σφόδρα σφόδρα,Θεῷ παραστάς, τέρπεται σφόδρα φόδρα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡµῶν Φλαβιανοῦ.
Στίχοι.

Ζωῆς µαταίας ἐκπεραιώσας χρόνον,Ζῇ Φλαβιανὸς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς

ἡµῶν Φλαβιανοῦ, Πατριάρχου Κωνσταντι-

νουπόλεως.
Ὑπόµνηµα Τριωδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ τῆς τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

παραβολῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου µνείαν

ποιούµεθα, ἣν οἱ θειότατοι Πατέρες ἡµῶν

δευτέραν ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἐνέταξαν.
Στίχοι.

Ἄσωτος εἴ τις, ὡς ἐγώ, θαρρῶν ἴθι.

Θείου γὰρ οἴκτου πᾶσα ἤνοικται θύρα.

Τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἡµῶν, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Εξαποστειλάριον τοῦ Τριῳδίου.
Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ήχος Βου

3

5 (Β) +

+

(Π) (Μ) (Β)

Ἕτερον Ἐξαποστειλάριον, Τριῳδίου

Ἦχος βʹ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ἐσκόρπισα τὸν πλοῦτόν σου, ἐκδαπανήσας Κύριε, καὶ πονηροῖς

δαιµονίοις, καθυπετάγην ὁ τάλας· ἀλλὰ Σωτὴρ πανεύσπλαγχνε

τὸν Ἄσωτον οἰκτείρησον, καὶ ῥυπωθέντα κάθαρον, τὴν πρώπην

ἀποδιδούς µοι, στολὴν τῆς σῆς βασιλείας.

Θεοτοκίον, Τριῳδίου

Ἦχος βʹ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Ἁγία Μητροπάρθενε, τὸ µέγα περιήχηµα τῶν Ἀποστόλων

Μαρτύρων, καὶ Προφητῶν καὶ Ὁσίων, τὸν σὸν Υἱὸν καὶ Κύριον,

ἱλέωσαι τοῖς δούλοις σου, ἡµῖν Θεογεννήτρια, ὅταν καθίσῃ τοῦ

κρῖναι, τὰ κατʹ ἀξίαν ἑκάστου.
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Ἕτερα Στιχηρά, Ἀνατολικά. Ἦχος βʹ

Ἦχος Δι

5)
(Δ)

(Μ)

(Δ)↓ (Γ)

(Π) (Μ) (Δ)↓

(Γ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓
(ΧαΤα-Αναστασ. σ. 71)
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Στιχηρὰ Ἰδιόµελα, Τριῳδίου

Ήχος Δι

1) Στιχ.
(Μ)

(Δ)↓

(Δ)↓

(Μ) (Δ)↓
+

3
(Δ)↓

(Μ)

(Μ) (Δ)↓ 3

+

(Μ) (Δ)↓

Ήχος Πα

Έκτασις µελωδίας:

2) Στιχ. (Μ)
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(Π)

(Π)

3
(Ν) (Π) 3

(Π)

(Β)
3

+

Ήχος Νη

Έκτασις µελωδίας:

3) Στιχ.
(Ν)

(Ν) 3 3

2020.02.16-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΑΣΩΤΟΥήχοςΒ΄εωθ.Β΄ -ΧρύΠα



13

3 (Π) 3 (Δ)↓
3

(Μ) (Δ)↓ (Β) 3

+
(Ν) (Μ) (Ν)

(Δ)↓ (Ν)

(Δ)↓ (Β) 3

(Μ) (Δ)↓

+
(Μ) (Δ)↓

3 (Ν)

(Δ)↓ (Ν)

(Δ)↓ (Π) (Ν)
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ

Ήχος Πα
(Π)

+

(Δ)↓

(Π) (Δ)↓

(Π)

(Κ)↓ (Δ)↓

(Π) 3

(Μ) (Ν) (Π) (Ν)

(Δ)↓ (Ν)(Π)
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(Ζ)↓ (Π) (Κ)↓

(Δ)↓
+

3 (Π)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓ (Δ)↓

(Π)

(Δ)↓ (Κ)↓

(Δ)↓ (Π) (Ν) (Π)
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