
2020.11.22- ΚΔ΄Κυρ(Θ΄Λουκά)

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλήµονος καὶ

τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀπφίας, Ἀρχίππου καὶ Ὀνησίµου

Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κικιλίας,

καὶ τῶν σὺν αὐτῇ.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Β΄.

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

-Επιµέλεια Χρυσνάνθου 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

2020.11.22- ΚΔ΄Κυρ(Θ΄Λουκά)Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλήµονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ,

Ἀπφίας, Ἀρχίππου καὶ ὈνησίµουΜνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κικιλίας, καὶ τῶν σὺν αὐτῇ.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Β΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

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

2. - Δόξα, τό αὐτό.

καί 3. -Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· ʺΣήµερον τῆς εὐδοκίας. . .ʺ
Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας καί εἰς τό Καί νῦν, ἀντί

των Θεοτοκίων αὐτων, τά µεθέορτα (κβ΄ Νοεµ.) ʺ Αἰνέσατε παρθένοι,...ʺ Δαυῒδ προοδοποίησον,...ʺ

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

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

καί 2. - Ὁ β’ τῆς Ἑορτῆς· ʺᾨδὴν ἐπινίκιον...ʺ ἄνευ εἱρµῶν µετά στίχου·

ʺὙπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶςʺ καί εἰς τά δύο τελευταἵα Δόξα, Καί νῦν ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Μεθέορτον· «Δικαίων ὁ καρπός». ἅπαξ (κβ΄ Νοεµ.) .

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά Ὰναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧριστός γεννᾶται. . . ʺ

Εὺαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Β Ἑωθινόν· ʺΔιαγενοµένου του Σαββάτου. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺΜεγάλυνον, ψυχή µου. . . - Μυστήριου ξένον. . .ʺ

ʺ Ἅγιος Κύριος. . .

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Β Ἀναστάσιµον· ʺΤόυ λίθον θεωρήσασαι. . . ʺ

καί 2. -Τό Μεθέορτον: ʺ Ἡ δάµαλις ἡ ἄµωµος,...ʺ(κβ΄ Νοεµ.)

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιιια· ʺἈνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν. . .

- Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι. . .

- Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν. . .

- Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ. . .

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια Μεθέορτα τῆς Ἑορτῆς εις 4·

Ἔνδον τοῦ ἱεροῦ,... (δις)

Ῥίζης µὲν ἐκ Δαυΐδ,...

Εὖγε τῆς ἱερᾶς,...

α’. - ʺἈπευεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίου αὐτῆς

ἀπενεχθήσονταί σοιʺ

β’. - ʺἈπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνη καί ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναόν βασιλέωςʺ

Δόξα: Τὀ Β Ἑωθινόν· ʺΜετά µύρων προσελθούσαις. . .ʺ

Καί νῦν: ʺὙπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . .ʺ
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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 τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος Δι

Θεοτοκίον

ρ

(Δ)

3
3

,
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Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Κάθισµα µεθέορτον
(κβ΄ Νοεµ.)

Ἦχος Πα

ʺΤοῦ λίθου σφραγισθέντος...ʺ

Α

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Π)

(Π)
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Μετὰ τὴν β, Στιχολογίαν, Κάθισµα µεθέορτον
(κβ΄ Νοεµ.)

Ἦχος δʹ ʺΤαχὺ προκατάλαβε...ʺ

Ἦχος Δι

Ἦχος Δι

(Μ) (Β)

3 3 3

3 3 (Δ) 3 3 (Β) 3
(Δ)↓

(Μ) 3 3 (Δ)

3 3 (Β)

3 (Μ) 3

3

+
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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 πρῶτος τῆς Ἑορτῆς, ᾨδὴ αʹ

Ἦχος δʹ, «Ἀνοίξω τὸ στόµα µου, ...».

Ἦχος

(Μ)

Σ

(Β)

(Β) (Δ)↓ (Β)

(Π)

(Ν) (Β)

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Ὑπέρτερος Πάναγνε, τῶν οὐρανῶν χρηµατίσασα, ναὸς

καὶ παλάτιον, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, ἀνατίθεσαι, αὐτῷ

ἑτοιµασθῆναι, εἰς θείαν κατοίκησιν, τῆς παρουσίας

αὐτοῦ.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Τὸ φῶς ἀνατείλασα, ἡ Θεοτόκος τῆς χάριτος, πάντας

κατελάµπρυνε, καὶ συνηγάγετο τὴν ὑπέρλαµπρον,

αὐτῆς κατακοσµῆσαι, πανήγυριν ᾄσµασι· δεῦτε

συνδράµωµεν.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Ἡ πύλη ἡ ἔνδοξος, ἡ λογισµοῖς ἀδιόδευτος, τὰς πύλας

διάρασα, τὰς τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, νῦν προτρέπεται, ἡµᾶς

συνεισελθόντας, τὰ θεῖα θαυµάσια, κατατρυφῆσαι

αὐτῆς.
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Κανὼν πρῶτος, τῶν Εἰσοδίων.

ᾨδὴ γ΄.

Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους.
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Νυµφοστόλος σήµερον ἐδείχθη, τερπνὸς τῆς Παρθένου ὁ ναός, καὶ

θάλαµος δεχόµενος, τὴν ἔµψυχον παστάδα Θεοῦ, τὴν καθαρὰν καὶ

ἄµωµον, καὶ λαµπροτέραν πάσης κτίσεως.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Δαυῒδ προεξάρχων τῆς χορείας, σκιρτᾷ καὶ χορεύει σὺν ἡµῖν, καὶ

Βασιλίδα κράζει σε, πεποικιλµένην Ἄχραντε, παρισταµένην πάναγνε, ἐν

τῷ Ναῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ.
(Β)

Ἐξ ἧς ἡ παράβασις προῆλθεν, ἡ πάλαι τῷ γένει τῶν βροτῶν, ἐκ

ταύτης ἡ ἀνόρθωσις, καὶ ἀφθαρσία ἤνθησεν, ἡ Θεοτόκος σήµερον,

προσαγοµένη ἐν τῷ οἴκῳ Θεοῦ.

Κ

(Β)

Σ

(Β) (Δ)↓

(Β)

(Μ) (Π)

(Β)
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Κοντάκιον τῶν Εἰσοδίων (χῦµα)..

Ἦχος δ΄.Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ

πολυτίµητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν

θησαύρισµα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήµερον

εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν

συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνευµατι Θείῳ· ἣν

ἀνυµνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ

ἐπουράνιος.
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Μεσῴδιον Κάθισµα: Μεθέορτον(κβ΄ Νοεµ.)

Ἦχος Πα

ʺΤον τάφον σου Σωτήρʺ

Δ

(Μ) 3(Δ)↓ (Μ)

3(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓
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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 ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΚΒʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῶν Ἁγίων

Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδοµήκοντα, Φιλήµονος,

Ἀρχίππου, Ἀπφίας καὶ Ὀνησίµου, µαθητῶν

γεγονότων Παύλου τοῦ Ἀποστόλου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Κικιλίας, Βαλλεριανοῦ, καὶ Τιβουρτίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Μάρκου, Στεφάνου, καὶ ἑτέρου Μάρκου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Προκοπίου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Μενίγνου τοῦ κναφέως.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Ἀββᾶ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Χριστοφόρος καὶ

Εὐφηµία ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Θαλλέλαιος καὶ Ἄνθιµος

ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Κάλλιστος ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος, ἐν τροχῷ

δεθείς, καὶ κατὰ πρανοὺς ἀφεθείς, τελειοῦται.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Ἀγαπίωνος, Σισινίου Ἱεροµάρτυρος, καὶ Ἀγαπίου.

Ταῖς τῶν σῶν ἁγίων πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἦχος Πα

Ὠδὴ α΄.

Χ

(Π)
+

+

+

+

+

Ὠδὴ γ΄.

Τ

ὁ α΄ χορός +
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Ὠδὴ δ΄.

+

+

+

Ὠδὴ ε΄.

Θ

(Μ)

+

+ +

+
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Ὠδὴ στ΄.

+

+ +

+

+ +

Ὠδὴ ζ΄.

Ο

+ +

+

Ὠδὴ η΄.
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Α

+

Θ
+

+

+ +

+

+
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Ὠδὴ θ΄.

Μ

(Π) +

(Μ) (Π) +

Μ

(Μ) (Π)
+

(Ν) + (Π)

(Μ) (Π) (Μ)

(Π)
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Ἐξαποστειλάριον Μεθέορτον: (κβ΄ Νοεµ.)

Ἦχος γʹ ʺἘν πνεύµατι τῷ Ἱερῷ...ʺ

Ἦχος Γα

Ἡ

+

+

+

+
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Εἰς τοὺς Αἴνους, Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια

Μεθέορτα τῆς Ἑορτῆς εις 4 (κβ΄ Νοεµ.) .

Ἦχος βʹ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ

Ήχος Δι

5ος Στίχ.
(Δ)↓

=

6ος Στίχ.Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις,

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺἜνδον τοῦ ἱεροῦ...ʺ ὡς ἄνω.

7ος Στίχ.
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=

8ος Στίχ.
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