
2019.04.12-ΚΥΡΙΑΚΗ των ΒΑΪΩΝ.

Ἐν ᾗ τήν λαµπράν καί ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλήµ εἰσόδου
τοῦ Κυρίον ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν.

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Βασιλείου, Ἐπισκόπου Παρίου. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Σεργίου Β΄,

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

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)
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Ἐν ᾗ τήν λαµπράν καί ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλήµ εἰσόδου
τοῦ Κυρίον ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν.

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Βασιλείου, Ἐπισκόπου Παρίου. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Σεργίου Β΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιµιακός – Ψαλτήριον.

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

Ἑσπέρια: - Τά 5 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς·

_«Σήµερον ἡ χάρις... (δίς)

– Ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν...

– Δεῦτε καί ἡµεῖς σήµερον...

– Τήν σεπτήν Ἀνάστασιν...

– Πρό ἕξ ἡµερῶν τοῦ Πάσχα...», τό πρῶτον δίς.

Δόξα, Καί νῦν: Τό α΄ Ἰδιόµελον τῆς Ἑορτῆς· «Σήµερον ἡ χάρις...».

Εἴσοδος:
«Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

καί τά Ἀναγνώσµατα.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς·

--«Χαῖρε καί εὐφραίνου...

– Ἦλθεν ὁ Σωτήρ...

– Ὁ τοῖς Χερουβίµ ἐποχούµενος...»,

µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα:

α΄.– «Ἐκ στόµατος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον».

β΄.– «Κύριε ὁ Κύριος ἡµῶν, ὡς θαυµαστόν τό ὄνοµά σου ἐν

πάσῃ τῇ γῇ».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· «Σήµερον ἡ χάρις...».

Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς· «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...».

2.– Δόξα, τό αὐτό

καί 3.– Καί νῦν· «Συνταφέντες σοι διά τοῦ βαπτίσµατος...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάµενος διά τήν

ἡµῶν σωτηρίαν, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν...».

2020.04.12-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΤων ΒΑΊΩΝ -ΧρύΠα
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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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