
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 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)

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.

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς.

Ἀντίφωνον α΄.Ἦχος β΄.

α)«Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς µου.

ʺΤαίς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς.ʺ

β) Περιέσχον µε ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν µε.

γ) Θλῖψιν καί ὀδύνην εὗρον καί τό ὄνοµα Κυρίου ἐπεκαλεσάµην.

Ἀντίφωνον β΄.Ἦχος ὁ αὐτός.

α) «Ἐπίστευσα, διό ἐλάλησα· ἐγώ δέ ἐταπεινώθην σφόδρα.

Σῶσον ἡµᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούια».
β) Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ µοι;

γ) Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι, καί τό ὄνοµα Κυρίου ἐπικαλέσοµαι.

Δόξα...Καί νῦν...Ὁ Μονογενής Υἱός...».

Ἀντίφωνον γ΄.Ἦχος α΄.
α) Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

«Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...»

β) Εἰπάτω δή οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

γ) Εἰπάτω δή οἶκος Ἀαρών, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

Εἴσοδος.
Εἰσοδικόν, Ἦχος β΄ : «Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου· Θεός Κύριος

καί ἐπέφανεν ἡµῖν, Σῶσον ἡµᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθείς,

ψάλλοντάς σοι,· Ἀλληλούϊα».

Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς· «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...»

καί 2.– «Συνταφέντες σοι...».

Κοντάκιον: Ὁµοίως· «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ...».

Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Βαΐων· «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε...» (Φιλιπ. δ΄ 4-9).

Εὐαγγέλιον: Ὁµοίως· «Πρό ἕξ ἡµερῶν τοῦ Πάσχα...» (Ἰω. ιβ΄ 1-18).

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡµῖν...».

Εἰς τα δίπτυχα το Μεγαλυνάριον: ʺἘπί πώλου ὄνου εἰς την Σιών,...ʺ

Κοινωνικόν: «Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Ἀλληλούϊα».

«Τήν κοινήν Ἀνάστασιν...» κτλ.

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάµενος διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν,

Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν...».

2020.04.12-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤηςΚυρΤων ΒΑΊΩΝ -ΧρύΠα
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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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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.

2019.04.21-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τα της-Κυρ. ΤΩΝ ΒΑΊΩΝ-Αγίου Ιανουαρίου και των συν αυτώ-Επιµέλεια Χρυσ Παγγίδη.
















































