
2020.08.02 - ΚΥΡΙΑΚΗ: Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήµη τῆς Ἀνακοµιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου

Πρωτοµάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Η΄ .

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2020.08.02 - ΚΥΡΙΑΚΗ: Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Μνήµη τῆς Ἀνακοµιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτοµάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Η΄ .

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Μετά τό··«Εὐλογητός...» εὐθύς Τρισάγιον, Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺΚατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου. . .ʺ

2. - Δόξα τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου:ʺΒασίλειον διάδηµα,...ʺ

καί 3.- Καί νῦν, Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αυτοῦ: ʺΤό ἀπʹαἰῶνος ἀπόκρυφον...ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας µετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιµος ··«Νεύσει σου πρός γεώδη...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. - τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου: ʺἈκτινοβόλοις ἀστραπαῖς...ʺ

µετά στίχου: ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς···

Τό Κοντάκιον - καί ὀ Οἴκος: τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου: (χῦµα) και τό:

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου: ʺΤῇ τοῦ Πνεύµατος αἴγλῃ ...ʺ

µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ ʺ Ἡ θερµὴ προστασία καὶ ἀπροσµάχητος,...ʺ

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τά Ὰναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧοροί Ἰσραήλ. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ή Ἑωθινόν· ʺΜαρία εἱστήκει πρός τό µνηµεῖον. . . ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδἥς:ʺὉ τόκος σου ἄφθορος. . .ʺ

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Η΄ Ἀναστάσιµον· «Δύο Ἀγγέλους βλέψασα...» καί

καί 2. - τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου: ʺὉ πρῶτος τῶν Μαρτύρων....ʺ

καί 3.- Τό Θεοτοκίον αῦτοῦ: ʹὍνπερ αἱ ἄνω τάξεις ...ʺ

Εἰς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αῖνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν...

– Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι...

– Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν...

– Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ...»

καί 2. Τα 3 Στιχηρὰ Προσόµοια τοῦ Πρωτοµάρτυρος δευτεροῦντες τὸ αʹ.:

ʺἌγγελος ἐπίγειος...ʺ (δίς)

ʺὩραῖος ἐπέφανας...ʺ

ʺΚάλαµος ὑπέρτιµος,...ʺ µετά στίχων εις τά δύοτελευταία:

α) Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθίσει καί ὡσεί κέδρος ἡ ἐν τῶ Λειβάνω πληθυνθήσεται.ʺ

β) Πεφυτευµένος ἐν τῶ οἴκω Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἐξανθήσει.ʺ

Δόξα: Τό Η΄ Ἑωθινόν· ·«Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...»

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήµερον σωτηρία...».
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           1

Εἰς τὸν Ὄρθρον.
Ἦχος Γα

Α

(Μ)

Στίχ. α´. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι

εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ

ὀνόµατι Κυρίου ἠµυνάµην αὐτούς. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι

θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.

Κ

(Μ)

(Δ)↓ (Μ)

(Γ)

(Δ)↓ (Ν) (Γ)

(Μ)
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου:

Ἦχος δʹ ʺΤαχὺ προκατάλαβε...ʺ

Ἦχος Δι

Β

(Μ) (Β)

(Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ) (Μ)

(Μ)

Θεοτοκίον

Τ

(Β)
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(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓
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 Εὐλογητάρια 

Ήχος Κε

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

Τ

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Π) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓ +

(Μ) (Κ)↓ (Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ) (Μ)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

α)
(Μ) (Κ) +

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ)
(Κ) (Δ) (Κ) (Ν)

+

(Κ)↓ (Δ)(Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ᾨδὴ αʹ

Ἦχος πλ. δʹἉρµατηλάτην Φαραὼ

Ήχος Γα

Ἀ

(Γ)

(Ν)

(Γ)

ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

Σταδιοδρόµων ἀπαρχὴ γενόµενος, καὶ ἀκροθίνιον, µαρτυρικοῦ στέφους,

καθορᾶν ἠξίωσαι, τὸν ἀθλοθέτην ἔνδοξε, δεξιᾷ ζωηφόρῳ, θεόπλοκόν σοι

προτείνοντα, στέφανον θεσπέσιε Στέφανε.
ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

Μόνος ὑπάρχων θησαυρὸς χρηστότητος, Σῶτερ ἀνέδειξας, ἐκ τῶν τῆς γῆς κόλπων, θησαυρὸν πολύτιµον, πλοῦτον µὴ δαπανώµενον, ἀναφαίρετον ὄλβον, περιουσίαν

ἀνώλεθρον, Στέφανον τὸν σὸν Πρωτοµάρτυρα.

Δόξα,

Ἀγγελοµόρφῳ προφανῶς λαµπρότητι, καταυγαζόµενος,

Ἀγγελικοῖς ὕµνοις, Πρωτοµάρτυς Στέφανε, καὶ Διακόνων

πρόκριτε, κεκρυµµένος ὡς ὤφθης, ἀξίως ὄντως τετίµησαι,

ἔνδοξε Μαρτύρων ἀγλάϊσµα.

Καί νῦν, Θεοτοκίον

Σωµατωθέντα διʹ ἡµᾶς Πανάµωµε, τὸν πρὶν ἀσώµατον,

θεαρχικὸν Λόγον, τοῦ Πατρὸς γεγέννηκας, ὡς παρθενίας

σκήνωµα, καὶ δοχεῖον ἁγνείας, καὶ τέµενος καθαρότητος,

Δέσποινα τοῦ κόσµου Θεόνυµφε.
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Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τοῦ Ἁγίου Στεφάνου,

Ἦχος πλ. δ ʹὉ στερεώσας κατʹ ἀρχὰς
ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

Ἱερολόγος ἱερός, καὶ θεολόγος ἐδείχθης, συµπλεκόµενος Ἑβραίων τοῖς

δήµοις, διελέγχων ἀσφαλῶς, τὴν τούτων ἀθεότητα, καὶ θεοµάχον

γνώµην, Στέφανε µάρτυς πανάριστε.
ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

Τὸν Πρωτοµάρτυρα Χριστοῦ, καὶ Διακόνων τὸν πρῶτον, τὸν τοῖς Μάρτυσι

τοῦ δρόµου τὴν νύσσαν, ὑποδείξαντα λαµπρῶς, Ἀγγέλων τὸν συνόµιλον,

δεῦτε συµφώνως πάντες ὕµνοις, ἐνθέως τιµήσωµεν.
ʺἈπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν ʺ

Ὁ κεκρυµµένος θησαυρός, ὑπὸ τὴν γῆν φανεροῦται, καὶ τὸν κόσµον εὐωδίας ἐνθέου, καὶ πλουσίων δωρεῶν, τὴν οἰκουµένην ἔπλησεν, ὁ τῶν Μαρτύρων πρῶτος, καὶ

Διακόνων ὁ πρόκριτος.(Γ) 3 (Ν) 3 (Π) (Ν)

(Γ)

Νενεκρωµένον µου τὸν νοῦν, τῇ τῆς ζωῆς ἐνεργείᾳ, διὰ σοῦ τῆς

κηρυχθείσης ἐµφρόνως, ἐξανάστησον ὑµνεῖν, τὴν σὴν σεπτὴν

πανήγυριν, καὶ σοῦ κατʹ ἴχνος βαίνειν, Στέφανε µάκαρ ἀξίωσον.
3

3

Θεοτοκίον

(Π) (Ν) (Γ)

(Ν)

(Γ)
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Τό Κοντάκιον τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου:

(χῦµα) Ἦχος πλ. δʹ

Πρῶτος ἐσπάρης ἐπὶ γῆς ὑπὸ τοῦ οὐρανίου

Γεωργοῦ πανεύφηµε, πρῶτος τὸ αἷµα ἐπὶ γῆς διὰ

Χριστὸν ἐξέχεας µακάριε, πρῶτος ὑπʹ αὐτοῦ τὸν

τῆς νίκης στέφανον ἀνεβήσω ἐν οὐρανῷ, ὡς

Ἀθλητῶν προοίµιον, Στεφανῖτα τῶν Μαρτύρων ὁ

Πρώταθλος.

Ὁ Οἶκος

Τοῦ Παραδείσου τὰ ἄνθη ὁρῶν, τῇ εὐοσµίᾳ αὐτῶν

τῇ τερπνῇ, πληροῦντα πᾶσαν τὴν οἰκουµένην, τὸ

ξένον αὐτῶν καταπλήττοµαι θέαµα· ἐν παγετῷ

γὰρ χειµῶνος, πλέον ἀνθοῦσι µᾶλλον, ὅπερ ξένον

ἐν ἄνθεσιν, ὡς ὁ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐξανθήσας

πρῶτος, καὶ θύρα γεγονὼς τῶν νοµίµως

ἀθλούντων, καὶ ἀνθούντων κρυµῷ τῶν κολάσεων,

ὁ δείξας τρίβον ἀπλανῆ τοῖς βουλοµένοις ἀθλεῖν, ὁ

καλὸς σταδιάρχης, ὁ τοῖς πόνοις ἀναλάµψας,

Στεφανῖτα τῶν Μαρτύρων ὁ Πρώταθλος.
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Μεσῴδιον Κάθισµα:

Τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου:

Ἦχος πλ. αʹ ʺΤὸν συνάναρχον...ʺ

Ήχος Πα
(Κ)↓ 3

3

(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Α) +

(Κ)↓

(Μ)

Θεοτοκίον

(Κ)↓ 3
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3

(Δ)↓ (Μ) 2

(Δ)↓ (Α) 3 +

(Κ)↓
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           3

Κοντάκιον. Ἦχος βαρὺς.Οὐκέτι φλογίνη ροµφαία.

Ἀναγνώστης: Οὐκέτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου,

ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ

κατῆλθε συντρίβων, καὶ λύων τὰς δυνάµεις αὐτοῦ,

δεσµεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συµφώνως

ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν

πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Ήχος Δι

Χορός:

ὉΟἶκος. Ἦχος βαρὺς.

Ἀναγνώστης: Ἔτρεµε κάτωθεν τὰ καταχθόνια

σήµερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν ἕνα τῆς

Τριάδος, ἡ γῆ ἐκλονεῖτο, πυλωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες

σε ἔπτηξαν, ἡ κτίσις δὲ πᾶσα σύν τοῖς Προφήταις

χαίρουσα ψάλλει σοι ἐπινίκιον ᾠδὴν τῷ λυτρωτῇ

ἡµῶν Θεῷ τῷ καταλύσαντι νῦν θανάτου τὴν

δύναµιν. Ἀλαλάξωµεν καὶ βοήσωµεν τῷ Ἀδάµ, καὶ

τοῖς ἐξ Ἀδάµ. Ξύλον τοῦτον εἰσήγαγεν, ἐξέρχεσθε

οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Χορός:
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Βʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῆς Ἀνακοµιδῆς τοῦ

λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτοµάρτυρος, καὶ

Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.
Στίχοι

Ἔχεις Σιὼν πάµπολλα θεῖα καὶ ξένα.

Νεκρὸν Στεφάνους δὸς πόλει Κωνσταντίνου.

Δευτερίῃ νέκυος Στεφάνου γένετʹ Ἀνακοµιδή.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς εὑρέσεως τῶν λειψάνων

τῶν ἁγίων µαρτύρων Μαξίµου, Δάδα καὶ

Κυντιλιανοῦ.
Στίχοι

Τρεῖς ἐκφέρουσα γῆ νεκροὺς ζωηφόρους,

Πόλῳ λέγειν ἔοικε· Σὺ κρύψας ἔχε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ θείου

Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ,

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πλησίον τῆς ἁγιωτάτης

µεγάλης Ἐκκλησίας.
Στίχοι

Σὸν Ναὸν σῇ χάριτι καθιεροῦµεν,

Ἰωάννη πάνσοφε ἠγαπηµένε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φωκᾶ,

καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ µνήµῃ γενοµένου Βασιλέως

Ἰουστινιανοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις.
Στίχοι

Φωκᾶς ὁ µάρτυς εκλιπὼν γῆς χωρίον,

Νῦν εγκατοικεῖ τῆς τρυφῆς τῷ χωρίῳ

Οὐκ ἐκποδών σοι σκῆπτρον ὤφθη ὧ ἄναξ,

Σὺ γὰρ κατοικεῖς Βασιλείαν τὴν ἄνω.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον Τοῦ Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου:

Ἦχος βʹ ʺΤῶν Μαθητῶν...ʺ

Ἦχος Δι

Ὁ

(Β) 3 3

3 3

(Δ)

(Β) 3 (Μ)

3 (Β)

Θεοτοκίον, ὅµοιον: ʺΤῶν Μαθητῶν...ʺ

Ὅ

(Β) 3

3 3

(Δ)

(Β) 3

(Μ) 3 (Β)
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Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ τοῦ Ἁγίου

Πρωτοµάρτυρος

ἱστῶµεν Στίχους δʹ καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ

Προσόµοια γʹ δευτεροῦντες τὸ αʹ.

Ἦχος δʹ ʹἜδωκας σηµείωσιν...ʺ

Ἦχος Βου

5) Στιχ.

Α

(Μ)

+

+ +

+
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6) Στιχ.

Α

(Μ)

(Β)

Τό αὐτό ὡς ἄνω:

ʺἌγγελος ἐπίγειος, ὁ πρωτοµάρτυς γενόµενος,...ʺ

7) Στιχ.

Δ

+

+

+ +
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+

8) Στιχ.

Π

+

+

+ +
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