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Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ

θαυµατουργοῦ Σπυρίδωνος.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ

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

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ θαυµατουργοῦ Σπυρίδωνος.

Τω πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: «Τῆς Συν ό δου τῆς πρώ της...»,

Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Τοῦ Γαβρι ήλ φθεγ ξα µέ νου...».

Κα θί σµα τα: Τά ἐν τῷ Μη ναί ῳ κα τά σει ράν.

Ἀ να βα θµοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθµῶν τοῦ δ΄ ἤχ ου.

Προ κεί µε νον: «Τό στό µα µου λα λή σει σο φί αν καί ἡ µε

λέ τη τῆς καρ δί ας µου σύ νε σιν».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ µήν, Ἀ µήν, λέ γω ὑ µῖν, ὁ µή εἰ σερ χό µε

νος...» (Ἰ ω. ι΄ 1 – 9) (13ῃ Νο εµ).

ὉΝ΄ Ψαλ µός: (Χῦ µα).

Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου...»,

Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...»,

«Ἐ λέ η σόν µε ὁ Θε ός...» «Πα τέ ρων ἀ γλάϊ σµα Σπυ ρί δων σοφέ...».

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου· «Πολ λοῖς συ νε χό µε νος πει ρασµοῖς...»

καί τοῦ Ἁ γί ου.

Ἀ πό γ΄ᾨ δῆς:

Τό Κά θι σµα τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐκ ποι µνί ων προ βάτων...»,

Δό ξα, Καί νῦν· Προ εόρ τι ον «Τῶν γενε θλί ων τοῦ Χρι στοῦ...».

Ἀ φ’ στ΄ᾨ δῆς:

Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου.

Τό Συ να ξάρι ον τῆς ἡ µέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».

ἩΤι µι ω τέ ρα:

Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή µου τήν τι µι ω τέ ραν...

Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τά δύ ο τοῦ Ἁ γί ου· «Σέ ἐξ ἀ λό γου ποί µνης...»

καί· «Ἐ δό ξα σεν ἐν θαύ µα σι...»

καί τό Θε ο τοκί ον· «Ἐ κύ η σας πα νά χρα ντε...».

Αἶ νοι: Τά 3 Προ σό µοι α τοῦ Ἁ γί ου εἰς 4.

Δό ξα: «Ὅ σι ε Πά τερ, Ἱ ε ράρ χα ἀ οί δι µε...».

Καί νῦν: «Ἐκ πα ντοί ων κιν δύ νων...».

Δο ξο λο γί α:Με γά λη·

καί τό ἀ πο λυ τί κι ον· «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...».
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Κανών αʹ, ᾨδὴ αʹ, τῆς Θεοτόκου

Ἦχος πλ. δʹ Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν,...

Ἦχος Γα

Υ

(Ν)

Π

(Ν) (Γ) (Ν) (Π)

(Ν) (Ν)(Γ)

(Ν) (Γ)

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Παθῶν µε ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυµίας, ἐµπιπλῶσαί

µου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ

Θεοῦ σου, Πανάµωµε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί

µε τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν

ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Νοσοῦντα τὸ σῶµα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ

προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, µόνη Θεοµῆτορ, ὡς ἀγαθὴ

ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

Κανών βʹ, ᾨδὴ αʹ, τοῦ Ἱεράρχου

Ἦχος βʹ «Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ, ».

Ἦχος Βου
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Α

(Β)

Τ

(Β)

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Τῶν πραέων γῆν καταλαβών, Πάτερ ὡς πραότατος, καὶ

συµπαθὴς καὶ καθαρὸς γενόµενος, τὸν ἐπανιστάµενον, τῇ

καρδίᾳ µου, καταπράϋνον κλύδωνα, ὅπως ἐν γαλήνῃ θείᾳ,

γεγονὼς ἀνευφηµήσω σε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.
Γεωργίαις θείαις τὴν ψυχήν, Πάτερ καθηράµενος, θεοειδὴς

Σπυρίδων ἐχρηµάτισας, καὶ τοῦ θείου Πνεύµατος, τὴν

ὑπέρλαµπρον κατεπλούτησας ἔλλαµψιν· ὅθεν καταυγάζεις,

τοὺς εἰλικρινῶς σε µακαρίζοντας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.
Ἐκ ποιµνίων ὥσπερ τὸν Δαυΐδ, σὲ ἀναλαβόµενος, ὁ

Πλαστουργός, λογικῆς ποίµνης ἔθετο ποιµένα πανάριστον, τῇ

ἁπλότητι καὶ πραότητι λάµποντα, καὶ τῇ ἀκακίᾳ, Ὅσιε ποιµὴν

καλλωπιζόµενον.

Θεοτοκίον

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Παναγία ἄχραντε Ἁγνή, φώτισον, ἁγίασον, τὸν λογισµόν, καὶ

τὴν ψυχήν µου δέοµαι, τὰ νέφη σκεδάζουσα, τῆς ἀγνοίας µου,
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καὶ τοῦ σκότους ἐξαίρουσα, τοῦ τῆς ἁµαρτίας, ὅπως κατὰ χρέος

µακαρίζω σε.

Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τῆς Θεοτόκου

Ἦχος πλ. δʹ Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε,...

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐµῆς τίθηµι, Σέ, Θεογεννῆτορ,

Παρθένε, σύ µε κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιµένα σου, τῶν ἀγαθῶν

ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγµα, µόνη πανύµνητε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυµίας τὴν

ζάλην, διασκεδάσαι µου· σὺ γάρ, Θεόνυµφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς

γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, µόνη πανάχραντε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν

πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν

ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεοµακάριστε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζοµένῳ,

Παρθένε, σύ µοι βοήθησον· τῶν ἰαµάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε

γινώσκω, θησαυρόν, Πανάµωµε, τὸν ἀδαπάνητον.

Κανών βʹ, ᾨδὴ γʹ, τοῦ Ἱεράρχου

Ἦχος βʹ «Ἐν πέτρᾳ µε τῆς πίστεως στερεώσας,... ».

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Τὸν νοῦν σου ἀπαθείᾳ καταλαµπρύνας, καὶ θείᾳ ταπεινώσει

καθωραΐσας, χαρίσµατα τοῦ Πνεύµατος ὑπεδέξω, διώκειν

πνεύµατα, λύειν νοσήµατα, τῶν πιστῶς τιµώντων σε Ἱερώτατε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Τὸν ὄφιν τὸν ἀρχέκακον ἀποκτείνας, τὸν τρόπον τὸν

φιλάργυρον συµπατήσας, οἰκτείρων τὸν δεόµενον Ἱεράρχα,

ὄφιν µετέβαλες, χρυσοῦν εἰς κόσµιον, ἱεραῖς ἐντεύξεσι Πάτερ

Ὅσιε.
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Δ
Ἀνῆλθες πρὸς τὸ ὄρος τῆς θεωρίας, εἰσέδυς εἰς τὸν γνόφον τῆς

ἀπαθείας, πλαξὶ δὲ τῆς καρδίας σου εἰσεδέξω, Νόµον σωτήριον,

ὡς ἱερώτατος, καὶ θεράπων γνήσιος τοῦ Δεσπότου σου.

Κ
Θεοτοκίον

Θ
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ωδή α΄

Ἦχος Πα

Χ

(Π)
+

+ +

Ωδή γ΄

Τ

ὁ α΄ χορός +
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