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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Ήχος πλ. Α΄, Εωθ. Η΄

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 Οικουµενικού Πατριαρχείου -Περιεχόµενα
Κυριακή: ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ).

Ἐν ᾗ ἑορτάζοµεν τό εἰς τόν ἐκ γενετῆς Τυφλόν, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ

Χριστοῦ γενόµενον θαῦµα.

Ἦχος πλ. α΄ , Ἑωθινόν Η΄ .

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Ιερεύς: Ευλογηµένη η Βασιλεία ...Χριστός Ανέστη, άπαξ

και ανά µίαν υπό του α΄και β΄Χορού µε τελικήν κατάληξιν.

Αναγνώστης: Δόξα Πατρί... Και νυν...Παναγία Τριάς...Πάτερ ηµών... και εν συνεχεία τα του

Ἑξαψάλµου.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...».

2.– Δόξα, Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Χαίρε πύλη Κυρίου...».

Καθίσµατα: Τό Ἀναστάσιµα τῆς α΄και β΄ Στιχολογίας, µετά των Θεοτοκίων αυτών.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

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

2.– Τῆς Θεοτόκου··«Θανατώσεως τόν ὅρον...»εις 2 καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν,

καταλιµπανοµένου τοῦ Κανόνος τοῦ Τυφλοῦ.

Ἀπό γ΄ᾨδῆς··

Μεσῴδια Καθίσµατα: Τοῦ Τυφλοῦ··«Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καί Ποιητής...», άπαξ

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς··

Κοντάκιον – Οἶκος: Τοῦ Τυφλοῦ.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Η΄ Ἑωθινόν··«Μαρία εἱστήκει πρός τό µνηµεῖον...» κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα: Οὐ στιχολογεῖται, ἀντ’ αὐτῆς ἡ θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα και τῆς Θεοτόκου, ὡς

καί τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων

Εἱρµός θ΄ ᾨδῆς: «Σέ τήν ὑπέρ νοῦν...».

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τοῦ Πάσχα·· «Σαρκί ὑπνώσας...».

και 2.– Τοῦ Τυφλοῦ··ʺΤους νοερούς µου οφθαλµούςʺ

και «Παράγων ὁ Σωτήρ ἡµῶν...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα··«Κύριε, ἐσφραγισµένου τοῦ τάφου...

– Κύριε, τούς µοχλούς τούς αἰωνίους...

– Κύριε, αἱ γυναῖκες ἔδραµον...».

-Κύριε, ώσπερ εξήλθες...ʺ

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 Ἰδιόµελον τοῦ Τυφλοῦ··«Τίς λαλήσει τάς δυναστείας σου...».

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

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Σήµερον σωτηρία...».























Εις τον Όρθρον

Ήχος Κε

(Κ)↓

Στίχος 1. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ

ὡς ἄνω)

Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου

ἠµυνάµην αὐτούς. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς

ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Ἀπολυτίκιον ἦχος πλ. α΄

Τ

(Κ)

+

+ +
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(Μ)

Θεοτοκίον

(Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)

(Δ) (Κ) (Μ)

(Μ)

(Κ) (Μ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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 Εὐλογητάρια 

Ήχος Κε

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

Τ

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Π) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓ +

(Μ) (Κ)↓ (Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ) (Μ)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

α)
(Μ) (Κ) +

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ)
(Κ) (Δ) (Κ) (Ν)

+

(Κ)↓ (Δ)(Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Κθʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῆς Ἁγίας

ΜάρτυροςΘεοδοσίας.
Στίχοι

Πνίγει θαλάσσης Θεοδοσίαν ὕδωρ,

Τρέφει δὲ Χριστὸς εἰς ἀναψυχῆς ὕδωρ.

Εἰκάδι Θεοδοσίην ἐνάτῃ πέφνε ῥεῦµα θαλάσσης.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος

Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης.
Στίχοι

Κέρας κριοῦ κτεῖνάν σε, Θεοδοσία,

Ὤφθη νέον σοι τῆς Ἀµαλθείας κέρας.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος

Ὀλβιανοῦ, Ἐπισκόπου πόλεως Ἀνέου.
Στίχοι

Τὸν Ὀλβιανὸν µάλα ὄλβιον λέγω,

Ὑπὲρ Θεοῦ θανόντα τοῦ πανολβίου

Εἶτα τὸ Ὑπόµνηµα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ ἕκτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα,

τὸ εἰς τὸν ἐκ γενετῆς Τυφλὸν ἑορτάζοµεν, τοῦ

Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν, Ἰησοῦ

Χριστοῦ, θαῦµα.

Στίχοι.

Φωτὸς χορηγός, ἐκ φάους πλέον φάος,

Τὸν ἐκ γενετῆς ὀµµατοῖς Τυφλόν, Λόγε.

Τῷ ἀπείρῳ ἐλέει σου, φωτοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἡµῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
































































































