
2020.04.05-ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Ἐν ᾗ µνείαν ποιούµεθα

τῆςὉσίας Μητρός ἡµῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐίκτωρος, Οὐϊκτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου καί

Σεραπίωνος. Τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἦχος α ’, Ἑωθινόν 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

2020.04.05-ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

Ἐν ᾗ µνείαν ποιούµεθα τῆς Ὁσίας Μητρός ἡµῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐίκτωρος, Οὐϊκτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου καί Σεραπίωνος. Τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἦχος α ’, Ἑωθινόν Η΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον του α΄ ήχου:ʺΤοῦ λίθου σφραγισθέντος. . .ʺ

2. - Δόξα, τῆςὉσίας· ʺἘν σοί µῆτερ, ἀκριβῶς. . .ʺ

καί 3. - Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὺτοῦ· ʺ Ὁ δι ἡµᾶς γεννηθείς. . .ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆςα’Στιχολογίας µετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν· ʺΧαῖρε, πύλη Κυρίου. .ʺ

καί τῆς β’ Στιχολογίας µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡὙπακοή οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺ Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά. . . ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ.

2. - Τοῦ Τριῳδίου· ʺΠαρεῖκάς µε πλούτῳ τῶν ἡδονῶν. . .ʺ µετά στίχου·

ʺΔόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ

καί 3. - ΤῆςὉσίας· ʺΠὀθῳ τήν φωσφόρον. . .ʺ µετά στίχου· ʺὉσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

καί εἰς τά δύο τελευταἴα Δόξα, Καί νῦν, ἅπαντες εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἵκος τῆς Ὁσίας, (χῦιια) καί τό·

Μεσῴδιον Κἀθισµα: ΤῆςὉσίας· ʺΤά σκιρτήµατα πάντα. . .ʺ

µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· ʺΕἰς ἰλύν ενεπάγην. . .ʺ

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: ʺ Ἀνοίξω τό στόµα µου. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Όρθρου: Τό Θ Ἑωθινόν· ʺ Οὔσης ὀψίας. . . ʺ κτλ. ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καί

Φαρισαίου (9ῃΦεβρουαρίου).

Ὁ Ν Ψαλµός: Εὐθύς· Δόξα: ʺΤῆς µετανοίας. . .ʺ.

Και νύν: ʺΤης σωτηρίας. . . ʺ.

Εἰς τόν στίχον· «Ἐλέησόν µε ὁ Θεός… Τά πλήθη τῶν πεπραγµένων…»
Ἡ Τιµιωτἐρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδἥς: ʺἍπας γηγενής. . .ʺ

Ἅγιος Κύριος. . .

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

2. -ΤῆςὉσίας· ʺΥπόδειγµα µετανοίας. . .ʺ

καί 3. - ΤόΘεοτοκίον αὐτοῦ· ʺὉ γλυκασµός τῶυ Ἀγγέλων. . .ʺ

Εὶς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αὶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα·Ὑµνοῦµεν σου, Χριστέ. . .

- Ὁ Σταυρόν ὑποµείνας. . .

Ὁ τόυ ᾅδην σκυλεύσας. . . -

Τήν θεοπρεπῆ σου συγκατἀβα σιν. . .

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

ʺΣέ µέν διεκώλυε. . .ʺ δίς,

Τόπους προσκυνήσασα. . .

- Ἔρηµον οἰκήσασα. . . τό πρῶτον δίς, µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἴα:

α’. -ʺ Τποµένων ὑπέµεινα τόυ Κύριον καί προσέσχε µοι καί εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς µουʺ

β’. - ʺΚαί ἔστησεν ἐπί πέτραν τούς πόδας µου καί κατηύθυνε τά διαβἠµατά µουʺ

Δόξα: Τό ιδιόµελον τοῦ Τριῳδίου· ʺΟὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. . .ʺ

Καί νὕν: ʺὙπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη. ʺΣήµερον Σωτηρία. . .ʺ
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.  .
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Κανὼν α΄τοῦ Τριῳδίου.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄.ʺὙγρὰν διοδεύσας.ʺ

Ἦχος Γα

Δ

(Γ)

Π

(Ν) (Γ) (Ν) (Π)

(Ν) (Μ)

(Ν) (Γ)

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ἠµφίεσµαι Σῶτερ ταῖς ἡδοναῖς ὥσπερ ὁ τὴν βύσσον,

περιθέµενος καὶ χρυσόν, χρυσῆν τε ἐσθῆτα, ἀλλὰ µή µε

ἐν τῷ πυρὶ ὡς ἐκεῖνον ἐκπέµψειας.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Εὐφραίνετο πλούτῳ καὶ τῇ τρυφῇ ὁ Πλούσιος πάλαι

ἐν τῷ βίῳ τῷ φθαρτικῷ· διό περ βασάνοις κατεκρίθη, ὁ δὲ

πτωχὸς ἐδροσίζετο Λάζαρος.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Τάξεις σε Ἀγγέλων καὶ τῶν βροτῶν ἀνύµφευτε

Μῆτερ εὐφηµοῦσιν ἀνελλιπῶς· τὸν Κτίστην γὰρ τούτων

ὥσπερ βρέφος, ἐν ταῖς ἀγκάλαις σου ἐβάστασας.
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Κανὼν α΄ τοῦ Τριῳδίου.

ᾨδὴ γ΄. Ἦχος πλ. δ΄.ʺΣὺ εἶ τὸ στερέωµα.ʺ

Δ

(Γ)

(Γ)

ὡ

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Πλούσιος τοῖς πάθεσι καὶ ἡδοναῖς εἰµι Κύριε,

Λάζαρος δὲ πένης τῇ στερήσει ἀρετῶν, ἀλλὰ

σῶσόν µε.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Κόκκινον καὶ βύσσινον ἐνεδιδύσκετο Πλούσιος,

ταῖς ἡδοναῖς καὶ ταῖς ἁµαρτίαις· διὰ τοῦτο

φλογίζεται.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Δὸς ἡµῖν βοήθειαν ταῖς ἱκεσίαις σου Πάναγνε

τὰς προσβολὰς ἀποκρουοµένη τῶν δεινῶν

περιστάσεων.
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Κανών βʹ, ᾨδὴ αʹ, τῆς Ὁσίας

Ἦχος πλ. βʹ ʺΚύµατι θαλάσσηςʺ

Ἦχος Δι

Ὁ

Π

(Β)

Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.
Ὁ τοῖς Αἰγυπτίοις, σαρκὶ ἐνδηµήσας, ὁ

ἀπερίγραπτος καὶ προαιώνιος, ὁλοφαῆ σε ἀστέρα ἐξ

Αἰγύπτου ἀναδείκνυσιν, ὁ γινώσκων Κύριος τὰ πάντα

πρὶν γενέσεως.

Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.
Θείων ἐνταλµάτων σεµνὴ ἀγνοοῦσα θεῖον εἰκόνισµα,

Θεοῦ ἐρρύπωσας, θείᾳ προνοίᾳ δὲ πάλιν ἀπεκάθηρας

πανεύφηµε, θεωθεῖσα πράξεσιν, Ὁσία ταῖς ἐνθέοις σου.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς. (Θεοτοκίον)

Ὢ τῆς σὴς Θεέ µου, πολλῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς

ἀφάτου σου, συγκαταβάσεως! ὅπως τὴν πρότερον

Πόρνην, ταῖς Μητρός σου παρακλήσεσιν ὡς ἁγνὴν καὶ

ἄµωµον Ἀγγέλοις καθωµοίωσας.
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Κανών βʹ, ᾨδὴ γʹ, τῆς Ὁσίας Ἦχος πλ. βʹ ʺΣὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτωνʺ

Ἦχος Δι

Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Πύλαις τῆς ἀπωλείας ἐγγισάσῃ πράξεσι ταῖς ἀτόποις, πύλας ὁ πρὶν

τοῦ ᾍδου συντρίψας σθένει Θεότητος πύλας τῆς µετανοίας σοι ἀνοίγει

Πάνσεµνε, πύλη τῆς ζωῆς ὑπάρχων αὐτός.
Ὁσία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Ὅπλον τῆς ἁµαρτίας µακρόθυµε τὴν πρὶν γεγενηµένην ὅπλῳ Σταυροῦ

τοῦ θείου, τῇ προσκυνήσει ἀνέδειξας ὅπλα δαιµόνων ἅπαντα καὶ

πανουργεύµατα ὅλως τροπουµένην εὔσπλαγχνε.

(Δ)↓ 5 3

Λύτρον ὑπὲρ ἁπάντων τὸ ἴδιον ὁ πρὶν ἐκχέας Αἷµα λουτρῷ τῷ τῶν

δακρύων σὲ καθαρὰν ἀπεργάζεται λέπραν δεινὴν νοσήσασαν κακίστης

πράξεως, ὅλως ὁ τὸ εἶναι πᾶσι διδούς.
(Δ)↓3 3

3

Θεοτοκίον

Λ
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Κοντάκιον της Οσίας Μαρίας. (χύµα)

Ἦχος γʹ.Ἡ Παρθένος σήµερον.

Ἡ πορνείαις πρότερον, µεµεστωµένη παντοίαις

Χριστοῦ Νύµφη σήµερον τῇ µετανοίᾳ ἐδείχθης,

Ἀγγέλων, τὴν πολιτείαν ἐπιποθοῦσα, δαίµονας

Σταυροῦ τῷ ὅπλῳ καταπατοῦσα· διὰ τοῦτο

βασιλείας ἐφάνης νύµφη Μαρία ἔνδοξε.

Ὁ Οἶκος.

Τὴν ἀµνάδα Χριστοῦ καὶ θυγατέρα, ᾄσµασιν

εὐφηµοῦµέν σε νῦν, Μαρία παναοίδιµε τὴν τῶν

Αἰγυπτίων ἀναφανεῖσαν θρέµµα τὴν πλάνην δὲ

τούτων πᾶσαν φυγοῦσαν, καὶ καλῶς

προσενεχθεῖσαν τῇ Ἐκκλησίᾳ βλάστηµα τίµιον διʹ

ἐγκρατείας καὶ δεήσεως, ἀσκήσασαν ὑπὲρ µέτρον

τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· διὸ καὶ ὑψώθης ἐν

Χριστῷ, διὰ βίου καὶ πράξεως, Βασιλείας Οὐρανοῦ

φανεῖσα νύµφη Μαρία πάνσεµνε.
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ Ε΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐΐκτωρος Οὐϊκτωρίνου,

Παππίου, Σεραπίωνος καὶΝικηφόρου.
Στίχοι.Σπεύδεις ὀκλάζων, Κλαύδιε, πρὸς σὸν γόνυ,Τοµῇ κεφαλῆς, πρὸς Θεοῦ δραµεῖν γόνυ.Πέµπτῃ Κλαυδίου κεφαλὴν τάµε χεὶρ φονόεσσα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς ὁσίας Μητρὸς ᾑµων

Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Στίχοι.Θεσσαλονίκη, σχοῦσα καλὰ µυρία,Καὶ Θεοδώραν πλοῦτον ἄσυλον φέρεις.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Θεοδώρας καὶ Διδύµου.
Στίχοι.Σὺν τῇ συνάθλῳ, Δίδυµε, τµηθεὶς φλέγῃ,Φέρων σὺν αὐτῇ δίδυµον τιµωρίαν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου ΜάρτυροςΘέρµου.
Στίχοι.Θέρµην ἔρωτος ἐνθέου Θέρµος φέρων,Θέρµην πυρὸς φλέγοντος ὡς ψύξιν κρίνει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων γυναικῶν κυρίας

καὶ δούλης.
Στίχοι.Ἐχρῆν ἕπεσθαι κυρίᾳ τὴν δουλίδα,Ἐκ γῆς ἰούσῃ πρὸς Θεὸν διὰ ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Ποµπηΐου.
Στίχοι.Ὡς ζῶν πρόβατον Ποµπήϊε Κυρίου,Χέεις, ἀµελχθεὶς αὐχένα ξίφει, γάλα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ζήνων πίσσαν χρισθείς, καὶ

εἰς πῦρ βληθείς, καὶ δόρατι ἔνδον τῆς πυρᾶς τρωθείς,

τελειοῦται.
Στίχοι.Ἆθλος τριπλοῦς Ζήνωνι, πίσσα, πῦρ, δόρυ.Οἶµαι, δι’ ἣν ἔπασχε ταῦτα Τριάδα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Μαξίµου καὶ Τερεντίου.
Στίχοι.Ἴσου µετέσχον καὶ στέφους, ὡς καὶ τέλους,Τερέντιος, Μάξιµος, οἷς τοµὴ τέλος.

Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ πέµπτῃ τῶν

Νηστειῶν, διετάχθηµεν µνήµην ποιεῖσθαι τῆς

Ὁσίας Μητρὸς ἡµῶνΜαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
Στίχοι.

Ἀπῇρε πνεῦµα, σάρξ ἀπερρύη πάλαι.

Τὸν ὅστινον, γῆ, κρύπτε νεκρὸν Μαρίας.

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον, καὶ

σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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