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2021-01-31 ΛΒ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ

Μνήµη τῶν Ἁγίων καὶ Θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου.

Ἦχος Α΄, Ἑωθινόν Α΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιιιου· ʺΤοῦ λίθου σφραγισθέντος. . .ʺ

2. - Δόξα τῶν Ἁγίων· ʺ Τὰ θαύµατα τῶν Ἁγίων σου Μαρτύρων, . . .ʺ

καί 3. - Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· ʺΧαῖρε πύλη Κυρίου . . .ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα της α’ Στιχολογίας µετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν·

ʺΤοῦ Γαβριήλ φθεγξαµέυου. . .ʺ τῆς β’ Στιχολογίας µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

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

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺΣοῦ ἡ τροπαιοῦχος. . . ʺ µετά τῶν Εἱριιῶν αὐτοῦ

καί 2. - Τῶν Ἁγίων· ʺΤὸ κῦρος κατὰ τῆς πλάνης εἴληφας,...ʺ µετά στίχου· ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ,

πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡιιῶνʺ καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα Καί νῦν ἀµφότεροι εἰς 4.

Ὰπό γ’ ᾨδἤς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τῶν Ἁγίων· ʺ Τὰς χαµαιζήλους ἡδονὰς . . .ʺ

µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· ʺ Μετὰ Θεὸν ἐπὶ τὴν σὴν . . . ʺ

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οὶκος: Τά Ὰναστάσιµα.

Συναξάριον: Της ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧέρσου ἀβυσσοτόκον. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ά Ἑωθινόν· ʺΟἱ ἕνδεκα Μαθηταί ἐπορεύθησαν. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺΘεοτόκε ἡ ἐλπίς. . . - Ἐν νόµῳ, σκιᾷ καί γράιιµατι. . .ʺ

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Ά΄ Ἀναστάσιµον· ʺΤοἵς Μαθηταἵς συνέλθωµευ. . .ʺ

2. - Τῶν Ἁγίων· ʺ Θαυµατουργοὶ φωστῆρες, . . .ʺ

καί 3. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· ʺ Σὲ προστασίαν πάντες, . . . ʺ

Εἰς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺΥµνοῦµεν σου, Χριστέ. . .

- Ὁ Σταυρόν ὑποµείυας. . .

Ὁ τόυ ᾅδην σκυλεύσας. . .

- Τήν θεοπρεπῆ σου συγκατάβασιν. . .

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια Τῶν Ἁγίων· - Τὴν δυάδα τιµήσωµεν, . . .

- Ἰατροὶ ἀνεδείχθητε, . . .

- Συγχορεύουσι σήµερον, . . . τό πρῶτον δίς

µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἵα:

α’. «Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

β’. - «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος,

πάντα τὰ θελήµατα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα: Τό Ά΄ Ἑωθινόν· ʺΕἰς τό ὄρος τοῖς Μαθηταῖς. . .ʺ

Καί νῦν: ʺΥπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήιιερον σωτηρία. . .ʺ
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων

Ήχος Πα

(Μ)

Τ

(Κ)↓

Θεοτοκίον

(Κ)

2021.01.31-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΛΒ΄ΚυρΙΕ΄ΛουκΉχοςΑ΄εωθ.Α ́ -ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΧρυΠα



4

(Δ)(Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)

(Δ) (Κ) (Μ)

(Μ)

(Κ) (Μ)
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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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Κανών τῶν Ἁγίων, ᾨδὴ αʹ,

Ἦχος δʹ «Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος,... ».

Ἦχος

1) (Μ)

Τ

(Β) (Μ) (Β)

(Π) (Β)

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡιιῶνʺ

Στρατείαν πνευµατικὴν ζωσάµενος, Κῦρε πανέντιµε, τὴν ἐπὶ

γῆς στρατείαν τε λιπών, Ἰωάννη πανεύφηµε, κατὰ Δαιµόνων

ἤρασθε, παρὰ Χριστοῦ τὰ νικητήρια.

Δόξα...

Τῆς Θέκλης τὴν ἀρετὴν ζηλώσασαι, γυναῖκες ἔνθεοι,

παρθενικὴν ἰσάγγελον στολήν, εὐσεβῶς ἠµφιάσαντο,

µαρτυρικῷ δὲ ἔρωτι, πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀπεδύσαντο.

Καί νῦν, ... Θεοτοκίον

Ἐκ σοῦ κεχαριτωµένη Πάναγνε, ἡµῖν ἀνέτειλε, δικαιοσύνης

Ἥλιος Χριστός, καὶ φωτὶ κατελάµπρυνε, τοὺς καθηµένους

πρότερον, ἐν τοῖς τοῦ σκότους ὀχυρώµασιν.
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Κανών τῶν Ἁγίων, ᾨδὴ γʹ,

Ἦχος δʹ «Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί,... ».

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡιιῶνʺ

Σαρκίῳ τῷ ἀσθενεῖ, δυναµουµένῳ τοῖς Χριστοῦ

πάθεσιν, οἱ εὐκλεεῖς Μάρτυρες, τὸν

ἀνθρωποκτόνον κατέβαλον.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡιιῶνʺ

Τῶν πόνων σωµατικῶς, τῆς ἀκηράτου δὲ τρυφῆς

πνεύµατι, οἱ τοῦ Χριστοῦ Μάρτυρες,

ἀντιλαβανόµενοι ἔχαιρον.
(Β)

Ἐρρώσθη τὸ ἀσθενές, τῆς γυναικείας τῷ Σταυρῷ

φύσεως, τὸν δυσµενῆ δράκοντα· ὅθεν ἀνδρικῶς

ἐτροπώσαντο.

Κ

(Β) +

+ Θεοτοκίον

Σ

(Β) (Ν) (Π)

(Β)
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Μεσώδιον Κάθισµα

Ἦχος δ᾿ ʺὉ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ...ʺ

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ)

(Μ) (Δ) (Μ)
+

(Δ) (Μ)

(Δ) (Β)

(Π)

(Μ) (Δ) (Β)
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Θεοτοκίον ὅµοιον

ʺὉ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ...ʺ

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ)

(Μ) (Δ) (Μ)
+

(Δ) (Μ)

(Δ)

(Β) (Π)

(Μ) (Δ)

(Β)
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ΚοντάκιονἮχος α΄ Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς

Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ

τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσµον συνανέστησας, καὶ ἡ

φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύµνησε, καὶ

θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰµ χορεύει, Δέσποτα,

καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσµῶν λυτρουµένη, χαίρει

κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν

ἀνάστασιν.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος

Ἀναγνώστης: Τὸν ἀναστάντα τριήµερον

ἀνυµνήσωµεν, ὡς Θεὸν παντοδύναµον, καὶ πύλας

τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ’ αἰῶνος ἐκ

τάφου ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς

ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας· καὶ

Ἀποστόλοις χαρὰν µηνύων, ὡς µόνος ζωοδότης.

Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς σύµβολα νίκης

εὐαγγελίζονται, καὶ ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος

ὀδύρεται, καὶ κόσµος ἀγάλλεται, καὶ πάντες

συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, Χριστὲ τὴν

ἀνάστασιν.

Χορός:
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΛΑ´ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῶν Ἁγίων καὶ

Θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου,

καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀθανασίας καὶ τῶν τριῶν

αὐτῆς θυγατέρων καὶ παρθένων, Θεοδότης,

Θεοκτίστης καὶ Εὐδοξίας.
Στίχοι

Κύρῳ συναθλῶν Ἰωάννης πρὸς ξίφος,

Συνθαυµατουργεῖ καὶ µετὰ ξίφος Κύρῳ.

Μήτηρ ἀρίστη, καὶ τριὰς θυγατέρων,

Πόθῳ Πατρὸς θνῄσκουσι τοῦ πάντων ξίφει.

Κῦρον Ἰωάννην τε τάµον πρώτῃ τριακοστῇ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Οὐϊκτωρίνου, Οὐΐκτωρος, Νικηφόρου,

Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου καὶ Παπία τῶν

ἐν Κορίνθῳ.
Στίχοι

Ὅλµῳ µέλη τρεῖς συντριβέντες γεννάδαι,

Ὤφθησαν οἱ τρεῖς σώµατος Χριστοῦ µέλη.

Καλὴν ἀπαρχὴν Κλαύδιος τῷ Κυρίῳ,

Ἐκ σώµατος δίδωσι χεῖρας καὶ πόδας.

Ἐν τῇ καµίνῳ καὶ τὸ τοῦ πόνου στέφος.

Εἴσελθε Διόδωρε Μάρτυς, καὶ στέφου.

Εἰ τοῦ ξίφους στέρξω σὲ τῷ φόβῳ βίε,

Καὶ πῶς Θεὸς στέρξει µε τὸν Σαραπῖνον.

Λοῦσαι θαλάσσης πικρὰ λουτρὰ Παπία,

Καὶ τοῦ γλυκασµοῦ τῆς ἄνω τρυφῆς τύχης.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος

Τρυφαίνης.
Στίχοι

Ταῦρος Τρύφαινα σοῦ τρυφᾷ τὸ σαρκίον,

Καὶ πρὸς τρυφὰς πέµπει σε τὰς ἀκηράτους.

Ταῖς αὐτῶν Ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Ἁγίων

Ἦχος γʹ

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

Ήχος Γα

τ

(Μ) (Γ)

(Π)

(Γ)

(Ν) (Γ)
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Θεοτοκίον

Ἦχος Γʹ

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις

σ

(Μ) (Γ)

(Π)

(Γ)

(Ν) (Γ)
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Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Δοµέστικος εἰς ἦχον πλ.δ΄:

+

Εἰς τούς Αἴνους

Ἦχος Πα

Ἔκτασις:

3 (Π)
+

(Μ) (Π) (Ν)3
(Π)

+

(Μ) (Π)

(Π)

(Π) 3 (Ν) (Π)
+ +

(Μ)

(Π)
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+

(Ν) (Π)

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Ὁ Α΄ Χορός: ʺΤόν Δεσπότην...ʺ εἶς ἦχον Βαρύν

Διατονικόν.
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Εἰς τοὺς Αἴνους, Στιχηρὰ Προσόµοια τῶν Ἁγίων .

Ἦχος δ᾿ ʺὩς γενναῖον ἐν Μάρτυσι...ʺ

Ἦχος Βου

5) Στιχ.

Α

(Μ)

(Β)

(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)

6) Στιχ. Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις·

αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα
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πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺΤήν δυάδα τιµήσωµεν...ʺ ὡς ἄνω.

7) Στίχος

Τ

(Β)
+

(Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)

8) Στίχος

Μ

(Β) (Π) (Β)
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(Π)

(Δ) (Β)
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)
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Δοξολογία Μανουὴλ Πρωτοψάλτου.

Ἦχος Πα

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

3

(Ν) (Ν) (Π)
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(Π)

(Π)

(Π) (Δ)

(Ν) (Π)

(Δ) (Π)

(Π)
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(Δ) (Π)

(Κ)↓ (Π)

(Ν) (Π)
(δις)

Τό τρίτον
(Π) (Κ)↓ (Π)

(Μ) (Π) (Ν) (Π)

(Δ) (Π)

+

(Π)

(Ν) (Π)
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(Π) 3

(Δ)↓ (Π)

(Δ) (Π)

(τρις)

(Π)
3 3

3

(Π)

(Δ) (Π)

Ἁσµατικὸν.

(Π)

(Δ) (Π)

(Μ)
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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








