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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πολυκάρπου ἱεροµάρτυρος ἐπισκόπου Σµύρνης. Κλήµεντος

Ἦχος γ΄. Ἑωθινὸν Γ΄

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ

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, Εκλ.Ελλάδος και Κύπρου )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

2020-02-23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πολυκάρπου ἱεροµάρτυρος ἐπισκόπου Σµύρνης. Κλήµεντος

Ἦχος γ΄. Ἑωθινὸν Γ΄

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνα: Τῶν Κυριακῶν εις ΄Ηχον β’.

Ἀντίφωνον α’. ʺΤαίς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς.ʺ

Ἀντίφωνον β’. ʺΣῶσον ἡµᾶς. . . ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .ʺ

Δόξα. . . Καί νῦν. . . ʺὉ Μονογενής Υἱός. . .ʺ

Ὰντίφωνον γ’. Τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον του Γ΄ Ήχου.

«Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…»,

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωµεν... ὁ ἀναστάς

ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια…»,

2. - Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τοῦ Τριῳδίου· «Ὅταν ἔλθῃς, ὁ Θεός ἐπί γῆς µετά

δόξης...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· «Βρῶµα ἡµᾶς οὐ

παρίστησι...» (Α΄ Κορ. η΄ 8-13, θ΄ 1-2), µετά τοῦ ἐν τῷ Τριῳδίῳ

ἀναγραφοµένου Προκειµένου· «Μέγας ὁ Κύριος ἡµῶν καί

µεγάλη ἡ ἰσχύς αὐτοῦ. – Αἰνεῖτε τόν Κύριον ὅτι ἀγαθός».

Εὐαγγέλιον: Ὁµοίως· «Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου...»

(Ματθ. κε΄ 31-46).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: ʺἌξιόν ἐστιν. . .ʺ

Εις τα δίπτυχα το Μεγαλυνάριον : Όταν µέλλης κρίναι την πά

σαν γην

Κοινωνικόν: ʺΑἰνεἵτε. . .ʺ

ʺΕἰ’δοµεν τό φῶς. . . κτλ.

Ἀπόλυσις: « Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . . ».
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Εις την έναρξιν της Λειτουργίας
 "Κύριε ελἐησον" πλαγίου Δ΄ ήχου

Βάσις εκφωνήσεων Ιερατείου ή Έκτασις µέλους έως Χρονική Αγωγή

Ἦχος Νη

(Μ)

1) (Ν) +
3(Δ)↓ (Ν)

2)
(Ν)

+

3 (Π) (Ν)

3)
(Ν)

+

3 (Δ)↓ (Ν)

4) (Δ)↓
+

3 (Ν)

5) (Π)
+ (Ν)

3

6)
(Ν)

+

7)
(Ν) 3

(Δ)↓ (Ν)

8) (Ν)

9) (Δ)↓ (Γ)↓ (Ν)

10) (Δ)↓
+

(Γ)↓ (Ν)

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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11) (Ν) (Π) (Δ)↓

12) (Ν) (Δ)↓ (Ν)

(Μ)
+ +

(Ν) (Δ)↓ (Ν)

ή (Ν)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Επιµέλεια ΧρύΠα, Οκτ. 2014, 28.11.15 και 20,09,2019 )

* Τα 1-6 ʺΚύριε ελέησονʺ είναι επί τη βάσει του Γερασίµου Κανελλίδη(+1881), βλέπε Γεωργ. Χατζηθεοδώρου ʺΜέθοδος διδασκαλίας της Βυζ. Εκκλ. Μουσικής

(Πρακτικόν), Χανιά 1977, σ. 62. Ή τα ʺεξαπλάʺ βλέπε ʺΘ. Λειτουργία ʺ εκδοσις ʺΖωήʺΑθήναι 1936 σ. 9., και επεκράτησαν ως ʺΠατριαρχικάʺ. (Βλέπε και ʺΠατριαρχική

Μουσική Κιβωτός, έκδοσις Ι.Μ.Φιλοθέου, Άγιον Όρος, κυρίως σ.6)..

** Πατριαρχικά είναι και τα ʺΚύριε ελέησονʺ 7-12. Παράβαλε εδώ την παραπάνω πηγή:ʺ Πατρ.Μουσ. Κιβωτόςʺ σ. 1-7.

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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Ἀπολυτίκιον Παναγίας Τριχερούσης

Ήχος α’ Πα, ʺΤης ερήµου πολίτηςʺ

Ἦχος Πα

(Π) 3 3

3

3 3

3

ς

3

(Μ) (Δ)↓
ε

(Π) 3

ν

(Ν) (Π)

Αποθήκευση: «Απολ. Παν. Τριχερούσης». D-Tü- 6.12.2007. Μελοποίηση και Γραφή στον

Η/Υ Χρύσ. Παγγίδης. C:\Users\Chrysanthos\Desktop \Daten alter PC
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Ἀπολυτίκιον. Ήχος α΄ "Τῆς ἐρήμου πολίτης..."
Ἦχος Πα

Σ

(Π)

2019.11.09-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΝΕΚΤΑΡΙΟΥπενταπόλεως- Επιµέλεια ΧρυΠα.
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Ἀπολυτίκιον  τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. .

"Θείας πίστεως"

Ἦχος Γα.

Θ

(Γ) (Μ) (Γ)

(Μ)
+

(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)

(Γ)

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἦχος Πα

Ὅ

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Δ)↓

(Π) (Ν) (Μ)

(Π)

κατά Θ. Στανίτσα:

Πηγές: 1) Π.Πελλοπονησίου-Π.Κηλτζανίδου, Δοξαστάριον,σ.29,Κων/λις 1886.

2) Θρασυβούλου Στανίτσα, Μουσ.Τριώδιον σ.63, Αθήναι 1969

3) Ψαλλόµενα της επόµενης Κυριακής σ 14--: www.porphyrios.net/
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Ο Ιερεύς: ʺΌτι Άγιος εί ο Θεός ηµών...ʺ

Σύντομος "Τρισάγιος Ύμνος", ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΣ 

Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓ +
(Μ)

(Δις)

(Δ)↓ 3 3

(Β) (Δ)↓ +
(Μ)

(Δ)↓ 3 3
3 3

(Δ)↓

(Β) (Δ)↓ +
(Μ)

Ιερεύς: ʺΔύναµιςʺ
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(Δ)↓
+

+

(Λειτ.ΧρύΠα σ. 23 )

Επιµέλεια: Χρυσάνθου Παγγίδη, 22.07.2014

Πηγές: α) Θεοδοσοπούλου Χρυσ., ʺΘ. Λειτουργίαʺ, Θεσ/κη 1983, σ. .21.

β) Καραµάνη Αθαν., ʺΗ Αγία και Μ. Εβδοµάςʺ, Θεσ/κη 1961, σ. 147.

γ)Καρακάση Γεώργ. ʺΘ. Λειτουργία, Αθήνα 1988, σ.14

δ) Σουρλαντζή Δηµ., ʺΒυζ. Θ. Λειτουργία, Θεσ/κη 1992, σ.18..

ε) Στανίτσα Θρασ., στην ʺΠατρ. Μουσ. Κιβωτόςʺ έκδοσις Ι.Μ.Φιλοθέου,΄Άγιον Όρος 1999, σ.32

ς) Χατζηαθανασίου Μιχαήλ: ʺΜουσική Ζωοδόχος Πηγήʺ, σ. 100.

Τρισάγιον εν συλλειτουργία Αρχιερέως βλέπε:

Τριώδιον 2018.02.25 κυρ. της Ορθοδοξίας
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

Προκείµενον. Ἦχος β΄

Μέγας ὁ Κύριος ἡµῶν, καὶ µεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός. 

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσµα.
8:8-13 , 9:1-2

Ἀδελφοὶ, βρῶµα ἡµᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ·

οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν, οὔτε ἐὰν µὴ

φάγωµεν ὑστερούµεθα. Βλέπετε δὲ µήπως ἡ

ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς

ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα

γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον, οὐχὶ ἡ

συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος

οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ

ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’

ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς

τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν

συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁµαρτάνετε.

Διόπερ εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ

µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν

µου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰµὶ

ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡµῶν

ἑώρακα; οὐ τὸν ἔργον µου ὑµεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ

ἄλλοις οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑµῖν εἰµί· ἡ

γὰρ σφραγὶς τῆς ἐµῆς ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν

Κυρίῳ.
Ἀλληλούϊα (γ΄) Ἦχος πλ δ΄.Στίχ. α΄. Δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλλαλάξωµεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι ἡµῶν

.Στίχ. β΄. Προφθάσωµεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξοµολογήσει καὶ ἐν ψαλµοῖς ἀλαλάξωµεν αὐτῷ.
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ʺΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ...ʺ
Ιερεύς: Ἐν πρώτοις, µνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡµῶν, (...) ὂν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,

σῷον, ἔντιµον, ὑγιᾶ, µακροηµερεύοντα, καὶ ὀρθοτοµοῦντα

τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι

Διάκονος: Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων

καὶ πασῶν.

Χορός: (Καὶ πάντων καὶ πασῶν.)

(ή τοΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ) Ήχος Γα

(Γ) 3 (Μ) 3 3

(Γ) (Μ)
3

(Γ) (Ν)

(Γ) 3 3

(Π) (Μ)

Ιερεύς: Καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν

καὶ ἀνυµνεῖν τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου,

τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορός: Ἀµήν.

Ιερεύς: Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ µεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, µετὰ πάντων ὑµῶν.

Χορός: Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου.

Ιερεύς: •Πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν

εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Χορός: Κύριε ελέησον

Ιερεύς: •Ὑπέρ τῶν προσκοµισθέντων καὶ ἁγιασθέντων

τιµίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
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