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6η Ιανουαρίου

ΤΑ ΑΓΙΑΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ

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 του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς.

Ἀντίφωνον α΄.Ἦχος β΄.

«Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακώβ.

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...».

Ἐγεννήθη Ἰουδαία ἁγίασµα αὐτοῦ.

Ἡ θάλασσα εἶδε καί ἔφυγεν· ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τά ὀπίσω.

Ἀντίφωνον β΄ .Ἦχος β΄.

«Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς µου.

Σῶσον ἡµᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθείς,

ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούια».

Ὅτι ἔκλινε τό οὖς αὐτοῦ ἐµοί καί ἐν ταῖς ἡµέραις µου ἐπικαλέσοµαι.

Περιέσχον µε ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν µε.

Δόξα...Καί νῦν...Ὁ Μονογενής Υἱός...».

Ἀντίφωνον γ΄.Ἦχος α΄.

«Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

«Ἐν Ἰορδάνῃ...»

.Εἰπάτω δή οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

Εἰπάτω δή οἶκος Ἀαρών, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ.

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν, Ἦχος β΄: «Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡµῖν.

Σῶσον ἡµᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούια».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐν Ἰορδάνῃ...».

Κοντάκιον: Ὁµοίως· «Ἐπεφάνης σήµερον...».

Ἀντί τοῦ Τρισαγίου: «Ὅσοι εἰς Χριστόν...».

Ἀπόστολος: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ...» (Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7).

Εὐαγγέλιον: Ὁµοίως· «Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό τῆς Γαλιλαίας...» (Ματθ. γ΄ 3-17)

Καθεξῆς ἡ Θ. Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Μεγάλυνον ψυχή µου, τήν τιµιωτέραν... Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα…».

Εἰς τά Δίπτυχα: (Μετά τό· «…Καί πάντων καί πασῶν»), Τό Μεγαλυνάριον· Άφεσιν πηγάζων τοῖς ἐξ Ἀδάµ

Κοινωνικόν:«Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις.Ἀλληλούια».
«Ἐν Ἰορδάνῃ...» κτλ.

Μετά τήν ὀπισθάµβωνον εὐχήν ψάλλονται τά Ἰδιόµελα «Φωνή Κυρίου ἐ πί τῶν ὑδάτων…» καί τελεῖται

ὁ Μέγας Ἁγιασµός ὡς δια λαµβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ καί τῷ Ἱερατικῷ. Σήµερον ἀναγινώσκεται καί ἡ

εὐχή: «Τριάς Ὑπερούσιε…» Κοντάκιον (Ὅταν ὁ ἱερεύς ῥαντίζῃ τόν λαόν): «Ἐπεφάνης σήµερον...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου…».

2021.01.06-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγιαΘΕΟΦΆΝΕΙΑτουΚΥΡΙΟΥ- ΧρυΠα.





























Χερουβικόν Ἀθανασίου Καραµάνη
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µαζί] (Κ) +

(Π) (Δ) (Π)

+ [Μονωδία]
(Π)

+ 3

[Ὅλοι µαζί] 3 3

+

+ (Ν) +

+
(Π) (Ν) (Π) (Μ)

Χῦµα:

Ἐκτενέστερον:(ΒΚΝ61)
(Π)

+

+

Ἕτερον:(ΔΓΖ128)
(Π) (Κ) +

5.2-πλ.A΄ ήχου-ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Π)
+

(Μ. Εἴσοδος)

(ΧΤ63)

(Π) (Κ) (Δ) (Ζ)

(Δ) (Π)

(Μ) (Π)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ʺΠατριαρχικάʺ

Ἦχος Πα

ʺΚύριε ἐλέησονʺ Κ.Πρίγγου

1.
(Π)

+ (Κ)↓

2.
(Π)

+(Ν) (Π)

3. + (Κ)↓ (Π)
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(Π)

+ (Δ) (Π)

5.
(Κ) + (Δ)↓ 3 (Π)
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(Π) (Κ)↓+
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5.2-πλ.A΄ ήχου-ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ-ΧρυΠα-
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ʺΠαράσχου Κύριεʺ Κ.Πρίγγου

1.
(Π)

+
(Κ)↓ (Π)

2.
(Π)

+

3. (Κ) +(Δ) (Π)

4.
(Κ)

+(Δ) (Π)

5. (Π) (Κ)↓ (Π)

6.
(Π)

+
(Κ)↓(Π)

Τά ἑπόµενα ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ(Πατριαρχ.Μουσ.Κιβωτός σ.255)

κατ΄απόδοσιν Ιακώβου Ναυπλιώτου (+1939)

(Π)

(Μ)

(Π)

Ἐν συλλειτούργω Ἱερέων ἤ Ἀρχιερέως: "Αγαπήσω σε Κύριε..."

(Κ) (Π)

5.2-πλ.A΄ ήχου-ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ-ΧρυΠα-
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(Κ) (Δ)(Κ) (Π)

(Δ) (Π)

ἤ,  ἐν ἄλλη περιπτώσει,  τό ἐπόμενον "Πατέρα Υἱόν..."

(Μ) (Π) (Δ) (Π)

Διάκονος: Τὰς θύρας, τὰς θύρας. Ἐν σοφίᾳ πρόσχωµεν.

Ὁ Ἀρχιερεύς ἤ οἱ ἐκκλησιαζόµενοι:

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν

οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τὸν

Μονογενῆ, τον ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν

αἰώνων.

Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα,

οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον τῷ Πατρί, διʹ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν διʹ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατος

Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα

καὶ ταφέντα.

5.2-πλ.A΄ ήχου-ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ-ΧρυΠα-
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Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν

τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,

οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ

Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῶ συµπροσκυνού-

µενον καὶ συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διά τῶν Προφητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁµολογῶ ἕν Βάπτισµᾳ εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωήν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν.

(Μ) (Δ)

(Π) 4

(Π) (Κ) (Π)

(Δ)
+

(Π) 4

=Ἀργά
(Δ)↓

(Π)
+ +

(Κ) 3 (Π)
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(Δ) +

(Κ) 3
3

+
3

3
3

+
(Δ)↓ 3 (Π) 3 3 (Κ)

3 (Δ)↓ 3 (Π) 3

(Κ)

(Π)

(Κ)↓ (Π)

Σέ ὑµνοῦµεν Κ. Πρίγγου:
(Π) +

(Μ)
+

(Ζ) +

(Μ)
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