
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)και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

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.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἀπολυτίκια: 1. - Τῆς Ἑορτῆς· «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...».
2.– Δόξα, τό αὐτό

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

Καθίσµατα: Τῆς Ἑορτῆς τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό µετά τόν Πολυέλεον, ὡς ἐν

τῷ Τριῳδίῳ, τό τελευταῖον δίς.

Ἀναβαθµοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός µου...».

Προκείµενον: «Ἐκ στόµατος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον».

Στίχος: «Κύριε ὁ Κύριος ἡµῶν, ὡς θαυµαστόν τό ὄνοµά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τῆς Ἑορτῆς· «Ὅτε ἤγγισεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυµα...»

(Ματθ. κα΄ 1-11, 15-17).

Ὁ Ν΄ Ψαλµός: (Χῦµα).
Δόξα· «Σήµερον ὁ Χριστός εἰσέρχεται ἐν πόλει τῇ ἁγίᾳ ἐν πώλῳ καθήµενος...».

Καί νῦν, τό αὐτό καί τό Ἰδιόµελον· «Σήµερον ἡ χάρις...».

Κανών: Τῆς Ἑορτῆς· «Ὤφθησαν, αἱ πηγαί τῆς ἀβύσσου...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

ἄνευ στίχου καί εἰςτά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, εἰς 6.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·
Ὑπακοή: «Μετά κλάδων ὑµνήσαντες πρότερον...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·
Κοντάκιον – Οἶκος: Τῆς Ἑορτῆς.
Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: «Ὤφθησαν αἱ πηγαί...».

Ἡ Τιµιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς ἡ θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τῆς Ἑορτῆς

καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, εἰς 6.

Εἱρµός θ΄ ᾨδῆς: «Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡµῖν...».
«Ἅγιος Κύριος...» τρίς, ὡς Ἐξαποστειλάριον.

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους δ΄.
Αἶνοι: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς·

«Ὁ πλεῖστος ὄχλος, Κύριε...

– Μέλλοντός σου εἰσιέναι...

– Ἐξέλθετε ἔθνη...

– Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· «Πρό ἕξ ἡµερῶν τοῦ Πάσχα...».
Δοξολογία: Μεγάλη.

«Συνταφέντες σοι...».
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Συναξάριον.

Τῇ ΙΒ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡµῶν Βασιλείου, Ἔπισκόπου Παρίου τοῦ Ὁµολογητοῦ.
Στίχοι.Χαίρων τελεύτα, Βασίλειε τρισµάκαρ.Ἐκεῖ γὰρ ἥξεις, οὗ χαρᾶς πλησθῇς ὅσης.Δωδεκάτῃ Βασίλειε ταφήϊα δύσσαο νεκρός.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἐν ἔτει ἑξακισχιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ

πεντηκοστῷ, ἀνεκοµίσθη ἡ τιµία Ζώνη τῆς ὑπεραγίας

Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου ἀπὸ τῆς ἐπισκοπῆς Ζήλας

ἐπὶ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ

Ῥωµανοῦ, τῶν Πορφυρογεννήτων, µετὰ δὲ ταῦτα,

ὕστερον µετετέθη ἐν τῇ ἁγίᾳ σορῷ τῶν Χαλκοπρατείων,

κατὰ τὴν τριακοστὴν πρώτην τοῦ Αὐγούστου µηνός.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡµῶν Ἀν-

θούσης, θυγατρὸς Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύµου.
Στίχοι.Ῥίζης δυσώδους καρπὸς εὐώδης µάλα,Ἀνθοῦσα σεµνὴ γῆς ἀπανθεῖ καὶ βίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Δήµη

καὶ Πρωτίωνος.
Στίχοι.Πρῶτος κεφαλὴν Πρωτίων ἀφῃρέθη,Μεθ’ οὗ κάραν προὔτεινε Δήµης δηµίῳ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος

Ἀρτέµωνος.
Στίχοι.Εὗρε στεφάνους ἀρτίτµητος ἈρτέµωνΠρέποντας αὐτοῦ τῇ τετµηµένῃ κάρᾳ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων τριῶν Μαρτύρων

Μηνᾶ, Δαυῒδ, καὶ Ἰωάννου.
Στίχοι.Δούλους Θεοῦ τρεῖς Ἀββάδας παθοκτόνουςΤοξεύµασι κτείνουσιν ἀνθρωποκτόνοι.

Συναξάριον τοῦ Τριῳδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τὴν λαµπρὰν

καὶ ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἱερουσαλὴµ εἰσόδου τοῦ

Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζοµεν.

Στίχοι.Πώλῳ καθίσας, ὁ λόγῳ τείνας πόλον,Βροτοὺς ἐκζητεῖ λῦσαι τῆς ἀλογίας.

Τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν,

νικητὰς ἡµᾶς τῶν παραλόγων παθῶν ποίησον, καὶ τὴν

σὴν ἐναργῆ κατὰ θανάτου νίκην, τὴν φαιδράν σου καὶ

ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἰδεῖν καταξίωσον, καὶ ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.

2020.04.12-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΤων ΒΑΊΩΝ -ΧρύΠα
























































