
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΄.

Συντόµευσις

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

2020.11.22- 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 α’ τῆς Ἑορτῆς· Ἀνοίξω τό στόµα µου. . . µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ µετά στίχου·

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

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Μεθέορτον· «Δικαίων ὁ καρπός». ἅπαξ.

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 4 Στιχηρά Προσόµοια τῆς Ἑορτῆς·

«Λαµπαδηφόροι Παρθένοι...».

Ἐπαγγελίας ἁγίας,...

Ἐπουρανίῳ τραφεῖσα,...

Ἐξανοιγέσθω ἡ πύλη,...ʺ µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἴα:

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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Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ

ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν.

Ἱερεὺς: Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς

Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα

Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς

Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡµῖν καὶ

καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον,

Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος,

ἐλέησον ἡµᾶς (ἐκ γʹ)

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν,

ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου.

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα... Καὶ νῦν ...

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ

ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ

θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν

ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον, καὶ

ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς
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ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ εἰσενέγκῃς

ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ

πονηροῦ.

Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...

Ἀναγνώστης: Τά επόµενα Τροπάρια:

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν

κληρονοµίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ

βαρβάρων δωρούµενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ

τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευµα.

Δόξα...

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύµῳ

σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρµούς σου δώρησαι,

Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει σου, τοὺς

πιστοὺς βασιλεῖς ἡµῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς,

κατὰ τῶν πολεµίων, τὴν συµµαχίαν ἔχοιεν τὴν

σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, µὴ παρίδῃς,

ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡµῶν, πανύµνητε Θεοτόκε,

στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς

ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς

οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, µόνη

εὐλογηµένη.

Ἱερεὺς: Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεός

σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
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Χορὸς· Κύριε, ἐλέησον (γʹ).

Ἱερεὺς: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ

ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Χορὸς· Κύριε, ἐλέησον (γʹ).

Ἱερεὺς: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡµῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος.

Χορὸς· Κύριε, ἐλέησον (γʹ).

Ἱερεὺς: Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ

Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἐν ὀνόµατι Κυρίου,

εὐλόγησον, Πάτερ.

Ἱερεὺς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁµοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ

καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν.
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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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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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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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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:

Ὁ Οἶκος. 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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