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Κυριακή: Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

(ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ἤ ΤΟΥ ΘΩΜΑ).
Ἐν ᾗ τά ἐγκαίνια ἑορτάζοµεν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί τήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωµᾶ

ψηλάφησιν.

Ήχος Α΄, Εωθ. Α΄

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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Κυριακή: Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ἤ ΤΟΥ ΘΩΜΑ).
Ἐν ᾗ τά ἐγκαίνια ἑορτάζοµεν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί τήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωµᾶ ψηλάφησιν.

Ήχος Α΄, Εωθ. Α΄

Τῇ Σαββάτω εσπέρας : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ʺΕὐλογητός ὁ Θεός. . .ʺ

Τό· ʺΧριστός ἀνέστη. . .ʺ τρίς (ἅπαξ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος

καί ἀνά µίαν ὑπό των Χορῶν)

καί ἀναγινώσκεται

ὁ Προοιµιακός ἄνευ τοῦ· ʺΔεῦτεπροσκυνήσωµεν. . .ʺ *

Τά· ʺΕἰρηνικάʺ καί τό Ά΄ Κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου.

Εἰς τό· ʺΚύριε, ἐκέκραξα. . .ʺ ἱστῶµεν Στίχους ς΄.

Ἑσπέρια: Τά 6 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς·

ʺΤῶν θυρῶν κεκλεισµένων,. . .ʺ

-Μεθ ἡµέρας ὀκτώ. . .

- Θωµᾶς, ὁ λεγόµενος Δίδυµος. . .

- Τῶν Μαθητῶν δισταζόντωυ. . .

- Μετά τήν ἔγερσίν σου. . .

- Τῶν θυρῶυ κεκλεισµένωυ. . .

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόµελον τῆς Ἑορτἤς· ʺΤῶν θυρῶν κεκλεισµένων. . .ʺ

Είσοδος: ʺΦῶς ἱλαρόν. . .ʺ Τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τῆς Ἑορτῆς·

ʺὬ τοῦ παραδόξου θαύµατος. . .

- Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος. . .

-Ὠ τοῦ παραδόξου θαύαατος. . .

µετά τῶν πρό αὐτων στίχων:

α’.- ʺἘπαίνει, Ἰερουσαλήµ, τόν Κύριον,αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών

β’. - ʺὍτι ἐνίσχυσε τούς µοχλούς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τούς υἱούς

σου ἐν σοί

Δόξα, Καί νῦν: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· ʺΦιλάνθρωπε, µέγα καί ἀνείκαστον..

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκιον: Τῆς Ἑορτῆς· ʺἘσφραγισµένου τοῦ µνήµατος. . .ʺ τρίς.

Ἀπόλυσις: ʺὉ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .ʺ

κατακλειοµένη διά τοῦ· ʺΔι ’ εὐχῶν. . .

(*) Ἀπό σήµερον µέχρι τἡς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα καταλιµπάνεται τό· ʺΔεύτε προσκυνήσωµεν. . .ʺ

καί ὰρχόµεθα ευθύς τοῦ Προοιµιακοῦ.
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Είσοδος µετά Ευαγγελίου

Διάκονος ή Ιερεύς: Σοφία Ὀρθοί ! και ο Προεστώς ή ο Αναγνώστης χύµα:

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου,

µάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες

φῶς ἑσπερινόν, ὑµνοῦµεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦµα

Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ

Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσµος σὲ δοξάζει.

Εν περιπτώσει εισόδου πολλών Ιερέων ψάλλεται τούτον υπ΄αυτών:

Ἦχος Δι

Φ

(Δ) (Β)

(Β)

(Μ) (Δ)

(Δ)

(Μ) +
(Δ)

+ +

(Β)

(Δ) (Β)

(Γ) (Μ)

Ακολουθία Εσπερινού-Επιλύχνιος Ευχαριστία-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Μετά την εἴσοδον και το ʺΦώς ἰλαρόν...ʺ το

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ.

Ιερεύς : Εσπέρας Προκείµενον.

Ἦχος Δι

Χορός: 1)
(Μ)

2) Στίχ.

(Μ)

3) Στίχ.

Κ

Ὁ
3 3 3

Καί τά ἀναγνώσµατα ἐάν ὑπάρχουν.

Εσπερινός-Επιµέλεια ΧρύΠα
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ΑΠΟΛΥΣΙΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!

ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ

Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ

Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως

Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ

ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ

Πνεύµατι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,

Κύριε ἐλέησον, Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ µητρός,

δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων
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ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου

Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,

ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τῶν

Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ

φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν,

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀµήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Πρωτοψάλτη/Χοράρχη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου Στουτγκάρδης Γερμανίας.
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