
2021.10.24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄(ΣΤ΄Λουκά)

Ἀρέθα µεγαλοµάρτυρος,
Σεβαστιανῆς µάρτυρος,

Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων.

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

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-Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2021.10.24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄(ΣΤ΄Λουκά)Ἀρέθα µεγαλοµάρτυρος,Σεβαστιανῆς µάρτυρος,

Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων. Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
«Εὐλογητός ὁ Θεός...», εὐθύς··

«Δεῦτε προσκυνήσωµεν...» καί ὁ··Προοιµιακός, {Ψαλτήριον}.

Ἑσπέρια: 1.– Τά Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ Α΄ἤχου 6

καί 2.- τοῦ Μεγαλοµάρτυρος τά 3 Στιχηρά Προσόµοια

«Ἑβραίων ὠµότητι τήν σήν...» εἰς 4.

Δόξα: Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος· «ᾈσµατικῶς τόν ποιµενάρχην...»

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσµιον δόξαν...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Καί τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...»

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιµα Στιχηρά··

Δόξα: Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος: «Τήν πονηράν καί ἄπιστον...»

Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Ἀνύµφευτε Παρθένε...».

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...»,

2.– Δόξα, τοῦ Μεγαλοµάρτυρος «Τάς ἀλγηδόνας...»

3.– Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ·· «Τοῦ Γαβριήλ

φθεγξαµένου...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Κεκραγάρια Στιχηρὰ
Προσόμοια τοῦ Μεγαλομάρτυρος τά 3 εἰς 4.  

Ἦχος α΄. "Πανεύφημοι Μάρτυρες...".

Ἦχος Πα

7. Στίχ.
(Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓

(Π)

(Ν) (Π)

8. Στιχ. «Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ

πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται

τὸν Ἰσραήλ, ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ».

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Ἑβραίων ὠµότητι τὴν σήν, ἀνδρείαν

ἀντέθηκας, Μάρτυς Ἀρέθα πανεύφηµε· καὶ θείᾳ

χάριτι, νικηφόρος ὤφθης, καὶ χορὸν προσήγαγες,

Μαρτύρων τῷ Χριστῷ στρατευόµενον, ἐκ πάσης

ἔνδοξε, ἡλικίας συγκροτούµενον, καὶ ἐκ γένους,

παντὸς συνιστάµενον.

9. Στίχ.

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓

(Π)

(Ν) (Π)

10. Στίχ.

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓

(Π)

(Ν) (Π)

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Κεκραγαρίων Δοξαστικὸν τοῦ μηναίου.

Ἦχος Πα

Έκταση µέλους ,Δ-ν΄, Τονική βάση Mi ή Fa=>Πα

(Β)

ξ

(Π)
+

(Μ) +
(Ν) (Π)

4

Ἀ

(Π)

(Β)

(Π) (Β)

(Δ)↓

(Δ)↓

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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(Π)

(Β)

(Δ)↓

(Π)

(Β) (Δ)↓

(Π) (Β)

Πηγές: 1) Στεφάνου Λαµπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη Τόµος Γ΄, 1883, σ. 61. Ανατύπωσις Μιχαήλ Πολυχρονάκης,

Νεάπολις Κρήτης.

2) Μελωδός: 24-10-2021-Εσπερινός-ΙΗ΄-Κυρ.-στ-Λουκά-Ηχος-Α΄Εωθ.-Ζ.mel

3) ʺΖΩΗʺ Μουσ, Πανδέκτης,Μηνολόγιον Μέρος Β΄ σ. 153, Αθήναι 1937.

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου·

Ἦχος Πα

(Π)

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Ἀποστίχων Δοξαστικὸν: Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος.

Ἦχος Νη

Έκτασις µελωδίας

(Ν)

(Π) (Ν)

Τ

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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+

Πηγές: 1) Στεφάνου Λαµπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη Τόµος Γ΄, 1883, σ. 62. Ανατύπωσις Μιχαήλ Πολυχρονάκης, Νεάπολις

Κρήτης.

2) Μελωδός: 24-10-2021-Εσπερινός-ΙΗ΄-Κυρ.-στ-Λουκά-Ηχος-Α΄Εωθ.-Ζ.mel

3) ʺΖΩΗʺ Μουσ, Πανδέκτης,Μηνολόγιον Μέρος Β΄ σ. 154, Αθήναι 1937.

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Ἦχος Νη

(Ν) 9

(Ν)

(Δ)↓

(Π) (Μ)

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Μεγαλομάρτυρος

Ἦχος Πα

(Μ)

Τ

(Π)

Πηγές: 1) Στεφάνου Λαµπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη Τόµος Γ΄, 1883, σ. 63. Ανατύπωσις Μιχαήλ Πολυχρονάκης,

Νεάπολις Κρήτης.

2) Μελωδός: 24-10-2021-Εσπερινός-ΙΗ΄-Κυρ.-στ-Λουκά-Ηχος-Α΄Εωθ.-Ζ.mel

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄- ΧρυΠα
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Θεοτοκίον

(Π)
+

(Δ)↓

(Π)

(Μ)
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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

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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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.

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.

Στουτγκάρδη Γερµανία 2020
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Ἀκολουθία Μνηµοσύνου.
(Από ʺDaten alter PCʺ=>ΜνηµόσυνονΕπεξεργασία 19.05,2020 )

Μετά την Θεία Λειτουργία θα ήταν λάθος, από θεολογικής πλευράς, να προσφέρουµε άλλες

προσευχές εκτός από της ευχές της Θείας Ευχαριστίας, αλλά γίνεται κατ’ οικονοµίαν για αυτούς που

έχουν προσκοµίσει κόλλυβα για µνηµόσυνον. Στην περίπτωσιν αυτή, µετά την Οπισθάµβωνον Ευχή

[«Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε...»] και το ʺ Είη το όνοµα Κυρίου...»

O ΧΟΡΟΣ/ ΙΕΡΕΥΣ: ψάλλει τά ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (19.05.2020)

Ήχος Πα

1) ΙΕΡΕΥΣ:
(Δ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Κ)↓ (Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Δ) (Κ)

Χορός: 2)
(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Δ)(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

Τα επόµενα ψάλλονται επί πλέον, µόνον όταν µνηµονεύονται κληρικοί·

2. 1- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι τον αµνόν, του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιασθὲντες ώσπερ άρνες,

και πρός ζωήν, την αγήρω άγιοι, καί αιϊδιον µετατεθέντες, τούτον εκτενώς

Μάρτυρες αιτήσασθε, οφληµάτων λύσιν ηµιν δωρήσασθαι.

2. 2- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι την οδόν την στενήν βαδίσαντες, πεπληµένοι πάντες οι εν βίω. Οι τον

σταυρόν ως ζυγόν αράµενοι και εµοί ακολουθήσαντες εν πίστει, δεύτε απολάυετε,

ά ητοίµασα ηµίν βραβεία, και στέφη τα ουράνια.

3) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)(Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)

4) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Κ)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Δ) (Κ)

[αὐτήν]

[αὐτούς]

(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(τήν)

(τούς)

[νην δούλην]

[νους δούλων]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)↓

[αὐτῆς]

[αὐτῶν]

5) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Ν) (Κ)

(Δ)

(Κ)

(Μ) (Κ)

6)
(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)

(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Μ)

4 (Κ)

(Δ)

(Κ)

α)
(Μ)

+ (Κ)

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ) (Κ) (Δ) (Κ) (Ν)
+

(Κ) (Δ)(Κ)

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ήχος Νη

ΧΟΡΟΣ: (Ν)

(Π) (Ν)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Π) (Ν)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Π) (Ν) (Π)

(Ν)

Ἦχος

1. ΙΕΡΕΥΣ: (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

2. ΧΟΡΟΣ:
(Π) (Β)

(Π) (Ν) (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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ΙΕΡΕΥΣ (Μ) (Β)

(Β) +

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΧΟΡΟΣ: (Β)

(Β)

(Π)

(Β)

(Μ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου,

δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον (τρεῖς, χῦµα).

(Τρείς φορές ορίζει και το α) «Συλλειτουργικόν» σ.112, έκδοσις Μ. Σίµωνος Πέτρας Άγιον Όρος 1996, σε επιµέλεια του λειτουργολόγου

Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ιωάν. Φουντούλη)β) «Τυπική διάταξις 2010, επιµέλεια Αποστόλου Παπαχρήστου, έκδοσις Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος, σ. 88

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα

ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς

τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης

δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι

αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.
(Εις την περίπτωσιν, που ο Ιερεύς θα µνηµονεύσει επί πλέον:

«Ετι δεόµεθα υπέρ αναπαύσεως πάντων των επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, κεκοιµηµένων

ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαεχών, αρχιερέων, ιερέων ιεροµονάχων,

ιεροδιακόνων, µοναχών, µοναζουσών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, τέκνων,

αδελφών και συγγενών ηµών, εκ των απ’αρχής και µέχρι των εσχάρων, και υπέρ του συγχωρηθήναι

αυτοίς παν πληµµέληµα εκούσιόν τε και ακούσιον.

ΧΟΡΟΣ: Αιωνία η µνήµη αυτών.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ:

Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ

(αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ
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Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν τῶν

αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁµαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ

ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὁ Θεὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν

θάνατον καταπατήσας τὸν δὲ διάβολον

καταργήσας (ή ʺὁ τὸν θάνατον καταργήσας, τὸν δὲ

διάβολον καταπατήσας ʺ) καὶ ζωὴν τῷ κόσµῳ σου

δωρησάµενος, αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὴν

ψυχὴν τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), ἐν τόπῳ φωτεινῷ,

ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα

πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός. Πᾶν ἁµάρτηµα

τὸ παρ’ αὐτοῦ (αὐτῆς) πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ

διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

συγχώρησον·...

ΧΟΡΟΣ / Οἱ Πιστοί: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ...ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὅς ζήσεται καὶ

οὐχ ἁµαρτήσει· σὺ γὰρ µόνος, Κύριε, ἐκτὸς

ἁµαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη

εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ λόγος σου ἀλήθεια.
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Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ µακαρία

ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ

ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καί, ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστε καὶ

ἀείµνηστε ἀδελφὲ ἡµῶν. (3)

Γιὰ γυναίκα:

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστος καὶ

ἀείµνηστος ἀδελφὴ ἡµῶν. (3)

Ήχος Γα

1) ΧΟΡΟΣ: (Γ) (Π) (Ν) (Π)

(Ν) (Γ) +
(Ν) (Γ)

2) ΧΟΡΟΣ: το αυτό ως άνω.
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3) ΧΟΡΟΣ: (Π) (Π)

(Γ)

αὐτῆς

αὐτῶν
(Δ) (Ν) (Γ)

Και γίνεται η συνήθης τελεία Απόλυσις µετά του:

«Σοφία. Ο ών ευλογητός...»

(Από ʺDaten alter PCʺ=>Μνηµόσυνον (4.8.2008) Επεξεργασία 19έως23.05,2020 )

Πηγές

:α) www.christopherklitou.com , Ιερά Μητρόπολις Λεµεσού, Κύπρος,

β) «Μικρόν ευχολόγιον» σ. 242

γ) «Εγκώλπιον Αναγνώστου», έκδοσις Αποστ. Διακ Εκκλ. .Ελλ., Ανατύπωσις Θ΄1982, σ.58.

δ) et-ee.facebook.com/topic.php?... - Estland Η Εξόδιος Ακολουθία - Για Κληρικούς

ε) Ταλιαδώρου Χαριλάου, Μνηµόσηνον

στ) Γ.Κακουλίδης, Βυζ. Θ. .Λειτουργία Αθήνα 1984 σ. 451

ζ)Πασχαλίδη Ζαχαρία, Ευχολόγιον σ.85 και 153 Θεσ/νικη 1986

Ἡ καταγραφὴ τῶν Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδὸς» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Αποστόλων 

Πέτρου και Παύλου Στουγκάρδης Γερμανίας.
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