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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.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ

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΄

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τό··«Εὐλογηµένη ἡ βασιλεία...», ψάλλεται τό·

«Χριστός ἀνέστη...», τρίς,

ἅπαξ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος

καί ἀνά µίαν ὑπό τῶν Χορῶν  (*).

Ἀντίφωνα-Εἰσοδικόν: Τοῦ Πάσχα.

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐσφραγισµένου τοῦ

µνήµατος...»

Κοντάκιον: Τοῦ Πάσχα· «Εἰ καί ἐν τάφῳ...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Της Εορτής·«Δια των χειρών των

Αποστόλων» (Πράξ. ε΄ 12-20).

Εὐαγγέλιον: Τῆς Ἑορτῆς· «Οὔσης ὀψίας τῇ ἡµέρᾳ

ἐκείνῃ...» (Ἰω. κ΄ 19-31).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Σέ τήν φαεινήν λαµπάδα...».

Κοινωνικόν: «Ἐπαίνει, Ἰερουσαλήµ, τόν Κύριον,

αἴνει τόν Θεόν σου, Σιών».

«Χριστός ἀνέστη...».

«Εἴη τό ὄνοµα Κυρίου...».

Ἀπόλυσις: ʺὉ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .ʺ

κατακλειοµένη διά τοῦ· ʺΔι ’ εὐχῶν. . .

(*) Ἡ τάξις αὕτη τηρεῖται ἀπό σήµερον µέχρι τῆς Τρίτης ΣΤ΄ ἑβδοµάδος τοῦ Πάσχα.
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ʺΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ...ʺ
Ιερεύς: Ἐν πρώτοις, µνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡµῶν, (...) ὂν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,

σῷον, ἔντιµον, ὑγιᾶ, µακροηµερεύοντα, καὶ ὀρθοτοµοῦντα

τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι

Διάκονος: Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων

καὶ πασῶν.

Χορός: (Καὶ πάντων καὶ πασῶν.)

(ή τοΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ) Ήχος Γα

(Γ)
3 (Μ) 3

3

(Γ) (Μ)

3 (Γ)

(Ν) (Γ) 3
3

(Π) (Μ)

Ιερεύς: Καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν

καὶ ἀνυµνεῖν τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου,

τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορός: Ἀµήν.

Ιερεύς: Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ µεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, µετὰ πάντων ὑµῶν.

Χορός: Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου.

Ιερεύς: •Πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν

εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Χορός: Κύριε ελέησον

Ιερεύς: •Ὑπέρ τῶν προσκοµισθέντων καὶ ἁγιασθέντων

τιµίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.
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ΤΑΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ, Κοινωνία των Πιστών:

Διάκονος: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και

αγάπηςπροσέλθεται.
Και γίνεται η µετάληψις των πιστών.

ΧΟΡΟΣ: Το

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἦχος Πα

1.-

N

(Π)

Σ

(Κ)↓ (Δ)↓ (Π)

(Μ) (Κ)↓
(Δ)↓

(Κ)↓

2.-Στίχος.

Μ

(Π)

+

(Μ)
+

(Κ)↓ (Δ)↓ (Π)

(Μ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓

3.-Στίχος.

Δ

(Π)

(Μ)
+

(Κ)↓ (Δ)↓ (Π)
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(Μ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓

4.-Στίχος.

Τ

(Π)

+

(Μ)
+

(Κ)↓ (Δ)↓ (Π)

(Μ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓

5.- Στίχος.

Τ

(Π) +

(Π) (Κ)↓ (Δ)↓ (Π)

(Μ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓
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6.-Στίχος.

Ε

(Π)

(Π)
+

(Κ)↓ (Δ)↓ (Π)

(Μ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓

• Ιερεύς: Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον

την κληρωνοµίαν σου.

ΧΟΡΟΣ:Ἦχος Πα

Χ

(Π) (Δ) (Π) +

(Δ) (Π) (Ν) +
(Γ)

(Δ)
(Π)

(Π)

(Βλέπε Μ.Εβδοµάδα 2014- 07-Μ.Σάββατο-βράδυ- σ. 180 και Προτότυπο 1-Λειτ. .Νικολαϊδη Α΄Ήχου, επεξεργσσµένο: 2018.04.15- Κυρ.του Θωµά)

• Ιερεύς: Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:Ἀµήν.

• Διάκονος: Ὀρθοί, µεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων,

ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ
























