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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
Τῶν ἁγίωνΜυροφόρων γυναικῶν,

ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριµαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ

µαθητοῦΝικοδήµου.

Ήχος Β΄, Εωθ. Β΄

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Κυριακή: Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῶν Μυροφόρων).

Ἐν ᾗ τήν τῶν Ἁγίων Γυναικῶν Μυροφόρων Ἑορτήν ἑορτάζοµεν··ἔτι δέ µνείαν ποιούµεθα καί τοῦ ἐξ Ἀριµαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν

µαθητής κεκρυµµένος··πρός δέ καί τοῦ νυκτερινοῦ µαθητοῦ Νικοδήµου.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Ὅτε κατῆλθες...».

2.– Δόξα, τοῦ Ἰωσήφ· «Ὁ εὐσχήµων Ἰωσήφ...»

καί 3.– Καί νῦν, τῶνΜυροφόρων· «Ταῖς Μυροφόροις...».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας, µετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡὙπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τόΠροκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡµέρα...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ εἰς 4

καί 2.– ΤῆςΘεοτόκου· «Θανατώσεως τόν ὅρον...» εἰς 2 καί εἰς τά δύο τελευταῖα

Δόξα, Καί νῦν, καταλιµπανοµένου τοῦ Κανόνος τῶν Μυροφόρων.

Ἀπό γ΄ᾨδῆς·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1.– Τῶν Μυροφόρων· «Τά µύρα θερµῶς...»

καί 2.– Δόξα, Καί νῦν·· «Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός...».

Ἀφ’ ς΄ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τῶν Μυροφόρων.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Ἀναστάσεως ἡµέρα...».

ΕὐαγγέλιονὌρθρου: Τό Δ΄ Ἑωθινόν· «Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων ὄρθρου βαθέος...» κτλ.

ἩΤιµιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς

ἡ θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα καί τῆς Θεοτόκου, µετά τῶν

Μεγαλυναρίων, ὡς ἑξῆς:

1. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐθελουσίως παθόντα καί ταφέντα καί ἐξαναστάντα τριήµερον ἐκ τάφου.

«Φωτίζου, φωτίζου...».

2. Μεγάλυνον, ψυχή µου, τόν ἐξαναστάντα τριήµερον ἐκ τάφου Χριστόν τόν ζωοδότην.

«Φωτίζου, φωτίζου...».

3. Χριστός τό Καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θῦµα, ἀµνός Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁµαρτίαν κόσµου.

«Ὤ θείας! ὤ φίλης!...».

4. Σήµερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ῞ᾼδης ἐσκυλεύθη.

«Ὤ Πάσχα τό µέγα...».

5. Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή µου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου Θεότητος τό κράτος.

«Συµφώνως Παρθένε...».

6. Καί νῦν· Χαῖρε Παρθένε χαῖρε, χαῖρε εὐλογηµένη, χαῖρε δεδοξασµένη· σός γάρ Υἱός ἀνέστη τριήµερος ἐκ τάφου.

«Εὐφραίνου, ἀγάλλου...».

Εἱρµός θ΄ᾨδῆς:ὉἌγγελος ἐβόα, τῇ Κεχαριτωµένη· Ἁγνή Παρθένε χαῖρε καί πάλιν

ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη τριήµερος ἐκ τάφου.

«Φωτίζου, φωτίζου...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– ΤοῦΠάσχα· «Σαρκί ὑπνώσας...»

καί 2.– ΤῶνΜυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...», ἅπαξ.

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα·

«Πᾶσα πνοή...

– Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι...

– Χαίρετε λαοί...

– Ἄγγελος µέν τό Χαῖρε...»

καί 2.– Τά 4 Στιχηρά τοῦ Πάσχα·

«Πάσχα ἱερόν...

– Δεῦτε ἀπό θέας γυναῖκες...

– Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες...

– Πάσχα τό τερπνόν...», µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων.

Δόξα: Τό Β΄ Ἑωθινόν· «Μετά µύρων προσελθούσαις...».

Καί νῦν: «Ἀναστάσεως ἡµέρα...», µετά τοῦ· «Χριστός ἀνέστη...», ἅπαξ.

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήµερον σωτηρία...».
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Τῇ ΙΣΤʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασµένου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν

Ἀλεξάνδρου, ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων.

Μνήµη τῶν ἁγίων µαρτύρων Αὐδᾶ, Αὐδιησοῦ, ἐπισκόπου,

καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς τριάκοντα ὀκτώ, πρεσβυτέρων δέκα ἕξ,

Διακόνων ἐννέα, µοναχῶν ἕξ, καὶ παρθένων ἑπτά.

Οἱ ἅγιοι µάρτυρες Ἰσαάκιος, Συµεὼν καὶ Δαχθισόης πυρὶ

τελειοῦνται.

Οἱ ἅγιοι Ἀββάδες, οἱ ἐν τῇ µονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα, ὑπὸ τῶν

Βλεµµυῶν ξίφει τελειοῦνται.

Ὁ ἅγιος µάρτυς Παπηλῖνος ξίφει τελειοῦται.

Ὁ ἅγιος µάρτυς Πέτρος, ὁ ἐν Βλαχέρναις, βουνεύροις τυφθείς,

τελειοῦται.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἐν

εἰρήνῃ τελειοῦται.

Μνήµη τῆς ἁγίας Εὐφηµίας πλησίον τοῦ νεωρίου λιµένος εἰς

τὴν ἁγίαν Δύναµιν.
Εἶτα τὸ Υπόµνηµα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα,

τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν

ἑορτάζοµεν, ἔτι δὲ µνείαν ποιούµεθα καὶ τοῦ ἐξ

Ἀριµαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν µαθητὴς κεκρυµµένος,

πρὸς δέ, καὶ τοῦ νυκτερινοῦ µαθητοῦ Νικοδήµου.
Στίχοι.

Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι µύρα.

Ἐγὼ δὲ ταύταις ὕµνον, ὡς µύρον φέρω.

Ταῖς τῶν ἁγίων Μυροφόρων πρεσβείαις, ὁ

Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.

2021.05.09-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΤουΑΝΤΙΠΑΣΧΑ(Β΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-Εωθ.Α΄-ΧρύΠα












































































































