
6η Ιανουαρίου

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

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 -6η Ιανουαρίου -Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου .

Τῷ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προοιµιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶµεν Στίχους ς΄.

Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς ἑορτῆς εἰς 6.

«Τόν φωτισµόν ἡµῶν…» (δίς),

«Τοῦ Λυτρωτοῦ ἡµῶν…» (δίς),

«Τά Ἰορδάνεια ῥεῖθρα…»

καί· «Σῶσαι βουλόµενος…».

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόµελον· «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόµῳ…».

Εἴσοδος: Μετά τοῦ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλα ρόν…».

α) Εὐθύς τό α ΄ Ἀνάγνωσµα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός…»,

µε τ’ αὐτό ὁ α΄ Χορός τό τροπάριον· «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσµῳ…»,

(ζήτει τοῦτο µετά τό γ΄ Ἀνάγνωσµα), ὁλόκληρον.

Ἀκολούθως ὁ β΄ Χορός καί ἐν συνεχείᾳ ἐναλλάξ οἱ Χοροί ψάλλουσι τό

ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ἳνα φωτίσῃς τούς ἐν σκότει…» πρό αὐτοῦ δέ

ἀπαγγέλλονται ἐµµε λῶς οἱ ἐν τῷ Μηναίῳ 4 στίχοι τοῦ 66ου Ψαλµοῦ.

Εἶτα ὁ β΄ Χορός· Δόξα, Καί νῦν· τό αὐτό τροπάριον ὁλόκληρον.

β) Τό ε΄ Ἀνάγνωσµα· «Εἶπεν Ἠλίας…». Μετ’ αὐτό ἄρχεται ὁ β΄ Χορός τοῦ τροπαρί

ου· «Ἁµαρτωλοῖς καί τελώναις…», (ζήτει τοῦτο µετά τό ς΄ Ἀνάγνωσµα),

ὁλόκληρον.

Ἀκολούθως ὁ α΄ Χορός καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Χοροί ψάλλουσιν ἐναλλάξ

τό ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου «Ποῦ γάρ εἶχε τό φῶς Σου λάµψαι…»,

ἀπαγγελλοµένων ὡσαύτως ἐµ µελῶς τῶν ἐν τῷ Μηναίῳ 4 στίχων τοῦ 92ου

Ψαλµοῦ. Εἶτα ὁ α΄ Χορός· Δόξα, Καίνῦν, τό αὐτό τροπάριον ὁλόκληρον.

γ) Τό ς΄ Ἀ νά γνω σµα «Παρεγένετο Νεεµάν…».

Ἀµέσως µετά, τό προκείµενον τοῦ Ἀποστόλου,

ὁ Ἀπόστολο καί τό Εὐαγγέλιον. «Εἴπωµεν πάντες…»,

«Καταξίωσον», «Πληρώσωµεν…», «Εἰρήνη πᾶσι…», «Εἴη τό κράτος…» .

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ ποταµῷ…»,

«Εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ Θεός…»,

«Σήµερον ὁ οὐρανοῦ καί γῆς Ποιητής…»

µετά τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα, Καί νῦν: «Τόν ἐκ Παρθένου Ἥλιον…».

«Νῦν ἀπολύεις... », Τρισάγιον

Ἀπολυτίκιον: «Ἐν Ἰορδάνῃ…» (τρίς).

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου…».
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