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ΗἉγία Φιλοθέη γεννήθηκε τὸ ἔτος 1522
μ.Χ. στὴν τουρκοκρατούμενη τότε

Ἀθήνα. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της ὀνομάζονταν
Ἄγγελος καὶ Συρίγα Μπενιζέλου. Ἡ μητέρα της
ἦταν στείρα καὶ μετὰ ἀπὸ συνεχῆ προσευχὴ
ἔμεινε ἔγκυος καὶ ἔφερε στὸν κόσμο τὴ μονά-
κριβη θυγατέρα της.Μαζὶ μὲ τὴν Χριστιανικὴ ἀνατροφή,

ἔδωσαν στὴ μοναχοκόρη τους καὶ κάθε
δυνατή, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μόρφωση.  Ἔτσι
ἡ Ρηγούλα (ἢ Ρεβούλα, δηλαδὴ Παρασκευούλα),
αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνομά της προτοῦ γίνει μοναχή,
ὅσο ηὔξανε κατὰ τὴν σωματικὴ ἡλικία, τόσο
προέκοπτε καὶ κατὰ τὴν ψυχή.Σὲ ἡλικία 14 χρονῶν, οἱ γονεῖς της τὴν

πάντρεψαν, παρὰ τὴν θέλησή της, μὲ ἕναν
ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῆς Ἀθήνας. Ἀργότερα, ἀφοῦ
πέθαναν οἱ γονεῖς καὶ ὁ σύζυγός της, γίνεται
μοναχὴ καὶ παίρνει τὸ ὄνομα Φιλοθέη.Κατ' ἐντολὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Πρω-

τόκλητου, τὸν ὁποῖο εἶδε σὲ ὅραμα, οἰκο-
δόμησε ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι μὲ ἀρκετὰ
κελιά, στὸ ὁποῖο καὶ ἔδωσε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου
γιὰ νὰ τὸν τιμήσει. Στὸ μοναστήρι πρόσθεσε
καὶ ἄšα ἀναγκαῖα οἰκοδομήματα καὶ ἐκτάσεις
καὶ τὸ προικοδότησε μὲ μετόχια καὶ ὑποστα-
τικά, ποὺ ὑπερεπαρκοῦσαν γιὰ τὴ διατροφὴ καὶ
συντήρηση τῶν μοναζουσῶν.



Τὸ παράδειγμά της, τὸ ἀκολουθοῦν καὶ
ἄšες νέες. Ἡ ἱερὰ μονὴ ἔφθασε νὰ ἔχει

διακόσιες ἀδελφὲς καὶ γίνεται πραγματικὸ λι-
μάνι. Ἐκεῖ βρίσκουν προστασία ὅλοι οἱ ταλαι-
πωρημένοι ἀπὸ τὴν σκλαβιά. Ἐκεῖ οἱ ἄρρωστοι
βρίσκουν θεραπεία, οἱ πεινασμένοι τροφή, οἱ
γέροντες στήριγμα καὶ τὰ ὀρφανὰ στοργή.Η Ὁσία, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν Τούρ-

κων, οἰκοδομεῖ διάφορα φιλανθρωπικὰ
ἱδρύματα, νοσηλευτήρια, ὀρφανοτροφεῖα,
σχολεῖα   ὅπου διδάσκει μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὴ
ζωή της. Στηρίζει τοὺς πονεμένους σκλάβους μὲ
τὴν προσευχή της. Ἰδιαίτερες εἶναι οἱ φροντίδες
της γιὰ νὰ σώσει ἀπὸ τὸν ἐξισλαμισμὸ ἢ τὴν
ἁρπαγὴ τῶν Τούρκων τὶς νέες Ἑšηνίδες.  Η ὅλη ὅμως δράση τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

ἐξαγρίωσε κάποτε τοὺς Τούρκους. Κά-
ποια στιγμὴ τὴν συšαμβάνουν καὶ ἐκείνη μὲ
πνευματικὴ ἀνδρεία ὁμολογεῖ: «Ἐγὼ διψῶ νὰ
ὑπομείνω διάφορα εἴδη βασανιστηρίων γιὰ τὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τὸν ὁποῖο λατρεύω καὶ
προσκυνῶ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά,
ὡς Θεὸ ἀληθινὸ καὶ ἄνθρωπο τέλειο καὶ θὰ σᾶς
χρωστάω μεγάλη εὐγνωμοσύνη ἂν μπορεῖτε
μία ὥρα πρωτύτερα νὰ μὲ στείλετε πρὸς Αὐτὸν
μὲ τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου». Ὅμως τὴν τε-
λευταία στιγμὴ κάποιοι Χριστιανοὶ πέτυχαν νὰ
τὴν ἐλευθερώσουν.    Αφεθεῖσα πλέον ἐλεύθερη, πέρασε στὴ

νῆσο Τζιὰ (Κέα), ὅπου πρὸ ποšοῦ εἶχε
οἰκοδομήσει μετόχι, γιὰ νὰ ἀποστέšει ἐκεῖ τὶς
μοναχὲς ἐκεῖνες ποὺ φοβοῦνταν νὰ διαμένουν
στὴν Ἀθήνα καὶ ἐπέστρεψε πάλι στὴν Ἀθήνα.
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Η Ἁγία Φιλοθέη, ἀφοῦ ἔφθασε στὴν τελει-
ότητα καὶ στὴν πράξη καὶ στὴν θεωρία,

ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα.Μία νύχτα, στὶς 2 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους
1588 μ.Χ., οἱ Τοῦρκοι, πῆγαν στὸ μο-

νύδριο ποὺ εἶχαν οἰκοδομήσει στὰ Πατήσια
(ἔτυχε τότε νὰ ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου
ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ ἡ
Ἁγία μαζὶ μὲ τὶς ἄšες ἀδελφὲς βρίσκονταν σὲ
ἀγρυπνία) καὶ εἰσέβαλαν στὸ ναό, ὅπου
ἅρπαξαν τὴν Ἁγία καὶ τὴν μαστίγωσαν μὲ
μανία καὶ βαναυσότητα καὶ τὴν ἐγκατέλειψαν.Οἱ μοναχές της τὴν μετέφεραν στὴν κρύπτη

της στὴν Καλογρέζα. Ἐκεῖ ἡ Φιλοθέη
ὑποκύπτει στὰ τραύματά της στὶς 19-2-1589.Οταν ἔγινε ἡ ἀνακομιδή, τὸ τίμιο λείψανό

της βρέθηκε σῶο καὶ ἀκέραιο γεμάτο μὲ
εὐωδιαστὸ μύρο.

Ἀπολυτίκον Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁσίων τὴν ἔšαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή,

τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ,
ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, δια-
λάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι' ἀγάπην, εὐσεβῶς
τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.
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26.ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ
ύριε, σὲ Σένα παραδίδω κάθε φροντίδα καὶ
μέριμνα τῆς ζωῆς μου. Ξέρω ὅτι τίποτα δὲν

θὰ μοῦ λείψει, ἀφοῦ μὲ ἀναπαύεις προσφέρον-
τάς μου καθημερινὰ πλῆθος πνευματικῶν
ἐμπειριῶν τῆς ἀγάπης Σου καὶ ξεδιψᾶς τὴν
ψυχή μου ποὺ εἶναι γεμάτη ἀναζητήσεις, μὲ τὸ
δικό Σου «Ὕδωρ τῆς Ζωῆς».

Δῶσε μου τὴ δύναμη, ὥστε νὰ πορεύομαι
στὴ ζωή μου τὸ δικό Σου δρόμο δίκαια καὶ
ἐνάρετα, καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου.

Σὲ ὅποιο δρόμο τῆς ζωῆς μου κι ἂν
πορευθῶ, κι ὅποιες δυσκολίες, παγίδες,
ἀσθένειες ἢ κινδύνους συναντήσω, δὲν θὰ
τρομοκρατηθῶ καὶ δὲν θὰ δειλιάσω, γιατὶ ξέρω
ὅτι δὲν θὰ ζημιωθεῖ ἡ ψυχή μου, ἀφοῦ εἶσαι
πάντοτε μαζί μου, μὲ παρηγορεῖς, μὲ
ἐνδυναμώνεις καὶ μὲ στηρίζεις.

Ἀκόμη κι ἂν κουρασθῶ καὶ ἐξαντληθῶ στὴ
δύσκολη αὐτὴ πορεία τῆς ζωῆς μου, δὲν θὰ
ἀπογοητευθῶ καὶ δὲν θὰ ἐγκαταλείψω τὸν
ἀγῶνα μου. Ξέρω ὅτι, γιὰ νὰ παρηγορηθῶ ἀπὸ

Κ
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τοὺς κόπους τῆς ζωῆς, μετὰ ἀπὸ κάθε δυσκο-
λία μὲ γεμίζεις μὲ χαρές. Μοῦ στρώνεις πλού-
σιο τραπέζι μὲ θεῖες εὐλογίες. Ἀπολαμβάνω
τὰ ἀγαθὰ ποὺ μοῦ προσφέρεις.

Γι’ αὐτὸ σὲ Σένα καταφεύγω στὶς δύσκο-
λες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου καὶ πουθενὰ ἀšοῦ.
Τὸ ἔλεός Σου καὶ ἡ ἀγάπη Σου εἶναι τόσο φι-
λάνθρωπα, ποὺ μὲ καταδιώκουν ὅπου κι ἂν
βρεθῶ καὶ δὲν μ’ ἀφήνουν οὔτε στιγμὴ νὰ
ἀποκάμνω καὶ νὰ κουρασθῶ. Μακάρι καὶ ἐγὼ
νὰ μὴ σταθῶ ἀχάριστος ἐνώπιόν Σου, ἀšὰ
ἀναγνωρίζοντας τὶς μεγάλες Σου εὐεργεσίες
πρὸς ἐμένα, νὰ μείνω κοντά Σου σ’ ὅλη μου
τὴ ζωὴ ὡς ἕνα πιστὸ δικό Σου παιδί. Ἀμήν.

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο  «Ἄκουσέ με, Κύριε», Προσευχή26,σελ.102-103).
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Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
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Τρύφωνος μ, Περπέτουας, Ἀναστασίου, Βασιλείου, Γεωργίου, Βενδιμιανοῦ, Πέτρου, Δαβίδ
† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΣ.ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου νεομ.ἐκ Τραπεζοῦντος, Γαβριὴλ 
† ΙΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΑΛΑΝΤΩΝ), Συμεών τοῦ Θεοδόχ., Ἄννης πρ., Σταματίου, Ἰωάννου
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ., Θεοκτίστου, Ἰασίμου
Ἀγάθης παρθενομάρτ., Πολυεύκτου ἱερ., Θεοδοσίου τοῦ ἐν Σκοπέλῳ, Ἀντωνίου Ἀθηναίου
Φωτίου Κ/λεως, Βουκόλου Σμύρνης, Ἐμμέλειας, Νόννης & Ἀνθούσης, Ἰουλιανοῦ ἰατρ., Φαύστης
Παρθενίου ἐπ.Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου μ. Κρήτης, Θεοπέμπτου, Ἀπρίωνος
† Θεοδώρου Στρατ, Ζαχαρίου πρ.,Μάρθας, Μαρίας μ.,Μακαρίου Πάφου, Νικηφόρου, Στεφάνου
Νικηφόρου μ., Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίου, Μαρκέλλου, Φιλαγρίου, Ἄμμωνος, Πἐτρου
† ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος Ταχυδρόμου, Ἀναστασίου  
Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας τῆς Αὐγούστας, Γεωργίου νεομ.Σέρβου, Ίωσήφ
Μελετίου ἐπ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομ.. κηπουροῦ, Πλωτρίνου, Σατορνίκου μ., Μαρίας
Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Ἀβραάμη, Μαρτινιανοῦ, Συμεῶνος ὁσ, Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας, (ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
† Δαμιανοῦ ἐν Λαρίσῃ, Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου μ., Γεωργίου τοῦ ράπτου 

Ὀνησίμου ἀποστόλου, Εὐσεβίου ὁσίου Ἀνθίμου Χίου, Ἰωάννου ὁσ.,Μαΐωρος 
Παμφίλου μάρτ.,Φλαβιανοῦ πατρ.Κων/λεως,ὁσ. Μαρουθᾶ Ἐπισκ.,Θεοδούλου,Ἠλία
† ΙΣΤ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ), (Ἀρχή Τριωδίου)Θεοδώρου Τήρων., Μαριάμνης
Λέοντος ἐπισκ. Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκ. Σινάου, Ἀγρίππα, Βικτωρίνου, Παρηγορίου μάρτ.
† Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀποστ, Νικήτα νεομ.  τοῦ  Ἠπειρώτου, Φιλήμονος,
Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Εὐτροπίου, Νεμεσίου, Διδύμου, Ἀνιανοῦ
Εὐσταθίου ἐπ.Ἀντιοχ.,Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου πατρ.Ἱεροσ., Άνατολίου, Ἀνδρέου,
Τῶν τοῖς Εὐγενίου μ.,Θαλασσίου & Λιμναίου ὁσ.,Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας, Ἀρίστου, Βλασίου
Πολυκάρπου Σμύρν., Πολυχρονίου, Δαμιανοῦ ὁσ.,Γοργονίας, Θεῆς, Κλήμεντος, Γοργονίας
† ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Α΄-Β΄ εὕρ. Τ. Κεφ. Ἁγ.Ἰωάννου Προδρ.-Βαπτ., Θαῦμα κολλύβων Ἁγ.Θεοδώρου  
Ρηγίνου ἐπ.Σκοπέλου ἱερομ., Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίου, Θεοδώρου σαλοῦ, Μαρκέλλου Κύπρου
Φωτεινῆς μ.& Ἰσαπ.Σαμαρείτιδος, Πορφυρίου ἐπ.Γάζης, Ἀνατολῆς, Βίκτωρος, Θεοκλήτου, Ἰωσῆ 
Προκοπίου Δεκαπ., Γελασίου μίμου, Στεφάνου, Νησίου, Τιμοθέου, Ἠλία, Ἀσκληπιοῦ, Ἰακώβου
Βασιλείου ὁσίου & ὁμ., Κυράννης νεομ. ἐν Θ/νίκῃ, Προτερίου, Εὐβούλου & Νυμφᾶ ἀποστ.
Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου, ὁσίου, ὁμολογητοῦ & συγγραφέως «Κοινοβιακῶν Κανονισμῶν» 
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

2 ..Ἑβρ. ....ζ΄7-17.................Λουκ. β'22- 40 .............................ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΥΡΙΟΥ ..............
3 ..Β΄Κορ ..στ΄1-10...............Ματθ. κε΄14-30 .............................γ΄ ...............Γ΄ ...................

10 ..Β΄Τιμ....β΄1-10 ................Ματθ. ιε΄ 21-28 .............................δ΄ ...................Δ΄ ...................
17 ..Β΄Τιμ....γ΄10-15 ..............Λουκ. ιη΄10-14............................πλ.α΄ ................Ε΄ ...................
24 ..Β΄Κορ. .δ΄6-15 ................Λουκ. ιε΄11-32 ............................πλ.β΄............ΣΤ΄..................

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴν ἑορτὴ τῆς Μητέρας 2 Φεβρουαρίου..... .................................................................

2. Ὅταν κοινωνῶ στὴν ἀπογευματινὴ Προηγιασμένη, πρέπει νὰ εἶμαι ὅλη τὴν ἡμέρα νηστικός,
διότι νηστεία πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας εἶναι ἡ ἀπὸ τοῦ μεσονυκτίου ἀπόλυτος ἀποχὴ τροφῆς μέχρι
νὰ κοινωνήσουμε. ...............................................
3. «Σημείωσαι δὲ, ὅτι οὐ μόνον ὁ ΜΗ´ οὗτος τῆς ἐν Καρθαγένῃ διορίζει ὅτι πρέπει νὰ
λειτουργοῦσιν οἱ ἱερεῖς νηστικοί, ἀλλὰ καὶ ὁ ΝΣΤ´ αὐτῆς λέγει ὅτι τοῦτο ἐβεβαιώθη καὶ ἀπὸ τὴν
ἐν Νικαίᾳ Σύνοδον....Ὅθεν καὶ οἱ μέλλοντες μεταλαβεῖν, ἕως πρὸ τοῦ μεσονυκτίου ἔχουν τὴν
ἄδειαν νὰ πίνουν νερὸν καὶ μετὰ πρέπει νὰ μὴ βάλουν τίποτε εἰς τὸ στόμα, ἕως οὗ μεταλάβουν».
Ἁγ.Νικοδήμου, Πηδάλιον, Ἔκδ.1982, σ. 244 – 245..........................................................................
4. Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πιό δυνατή ἄσκηση γιὰ τοὺς δυνατούς........................................................
............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................
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Εὐδοκίας ὁσίας, Παρασκευᾶ νεομ.Τραπεζ., Ἀντωνίνης, Μαρκέλλου, Σιλβέστρου
† 1ο ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Ἰωακεὶμ Βατοπεδινοῦ, Νικολάου Πλανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου,
† ΑΠΟΚΡΕΩ (ΚΡΙΣΕΩΣ), Κλεονίκου, Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου, Ἰωήλ πρ.,Ζήνωνος, Βασιλίσκου
† Γερασίμου  Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μ., Γρηγορίου ἐπισκ. Κύπρου
† Γεωργίου ἐν Ραψάνῃ νεομ., Κόνωνος ὁσ., Ἀρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου, Εὐλογίου
Ἀρκαδίου, Ἡσυχίου, Μαξίμου μ., Εὑρ.Τ.Σταυροῦ, ὑπό Ἁγ.Ἑλένης(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, Λαυρεντίου ὁσ., Παύλου ὁσ. τοῦ ἁπλοῦ, Ἐφραίμ Ἀντιοχ.
Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Παύλου ὁμ., Ἑρμοῦ ἀποστ., Δομετίου, Δίωνος
† Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων τῶν ἐν Σεβαστείᾳ, Οὐρπασιανοῦ καί ἑτέρων 6 μ.
† ΤΥΡΙΝΗΣ (ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ), Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας Πατρικίας, Μιχαήλ νεομ.
† ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Σωφρονίου Ἱεροσ.,Τροφίμου, Θεοδώρας Ἄρτης,(Ἀρχή Μ.40στης)
Συμεῶνος Νέου Θεολόγου, Θεοφάνους ὁμολογ., Γρηγορίου Διαλ., Φινεὲς τοῦ Δικαίου
Ἀνακομ.ἱ.Λειψ.Νικηφόρου Κ/Πόλεως, Πουπλίου Ἱερομ., Μαρίου, Χριστίνης, Τερεντίου 
Βενεδίκτου ἀρχιμ. ἐν Ρώμῃ, Εὐσχήμονος ἐπισκ.Λαμψάκου, Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Πύδνῃ
† Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου, Μανουήλ νεομ., Πλησίου, Ρωμύλου
Χριστοδούλου ὁσίου τοὺ ἐν Πάτμῳ, Ἰουλιανοῦ, Σαβίνου, Ἀνίνα, Ἀλεξανδρίωνος
† Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας),Ἀλεξίου ἀνθρ.Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ.,Παύλου ὁσ.,Μαρίνου μ.
Κυρίλλου ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος, Ἀνανίου θαυματ
Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ, Δημητρίου νεομ., Κλαυδίου, Ἱλαρίας, Μαύρου, Ἀνέκτου
† Ἐν τῇ Ἱ.Μ.Ἁγ. Σάββᾳ ἀναιρεθ.μ., Μύρωνος νεομ. Κρητός, Εὐφημίας μ., Ροδιανοῦ
Ἰακώβου ὁσ. ὁμ., Μιχαήλ ἐπ., Σάββα ὁσ. Καλύμνου, Σεραπίωνος (ΑΡΧΗ ΕΑΡΟΣ)
† Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης, Βασιλείου 
Νίκωνος καί τῶν σύν αὐτῷ 199 μ., Λουκᾶ νεομάρτυρος, Δομετίου μάρτυρος,
† Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Ἀρτέμονος Λαοδικείας, Παρθενίου Γ΄Κ/λεως, Μαρτίνου,
† ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐθνική Ἑορτή),  Πελαγίας, Θεοδοσίας,
Σύναξις Ἀρχ.Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμ.,Βαθούση, Οὐίρκα, Ἀγγία, Ρύακος, Βάρις, Σίλα, Ἀλλὰς
Ματρώνης Θεσ/νίκης, Λυδίας, Φιλητοῦ μ., Μακεδόνος, Θεοπρεπίου, Κρονίδου
† Διονυσίου τοῦ ἐλεήμονος Μητρ.Λαρίσης, Ἱλαρίωνος ὁσ., Ἡρωδίωνος ἀπ.
† Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων, Ἀβίβου μ., Εὐσταθίου Κίου, Κυρίλλου δ.
Ίωάννου τῆς Κλίμακος, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἰωάννου Ἱεροσολ.
† Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως), Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμ., Θεοφίλου, Μενάνδρου

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου

Τ= Κατάλυσις τυροκομικῶν και ἰχθύος.Μ.Σαρακοστὴ κατάλυση ἐλαίου Σάββατο &
Κυριακὴ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ μας.
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

2 ..Α΄Θεσ .δ΄13-17 ...............Λουκ. κα΄8-9,25-27,35-36...........ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ.................
3 ..Α΄Κορ. η΄8 - θ΄2 ..............Ματθ. κε΄31-46..........................βαρύς ............Ζ΄...................
9 ..Ἑβρ. ...ιβ΄1-10 ................Ματθ. κ΄1-16...............................40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ..................

10 ..Ρωμ. ...ιγ΄11 - ιδ΄4...........Ματθ. στ΄14-21 ...........................πλ.δ΄ ................Η΄ ...................
16 ..Β΄Τιμ...β΄1-10 .................Μαρκ. β΄23 - γ΄5....................ΘΑΥΜΑ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ..........
17 ..Ἑβρ. ...ια΄24-26, 32-40 ...Ἰωάν. α΄44-52...............................α΄ ...............Θ΄...................
24 ..Ἑβρ. ...α΄10 - β΄3............Μαρκ. β΄1-12 ................................β΄ ....................Ι΄....................
25 ..Εβρ.....β΄11-18 ...............Λουκ. α΄24-38....................ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.....
31 ..Ἑβρ. ...δ΄14 - ε΄6 ............Μαρκ. η΄34 - θ΄1 ...........................γ΄ ...............ΙΑ΄......................

ΜΑΡΤΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Ὅταν ἐξομολογοῦμαι νὰ μὴν πολυλογῶ .

2. Ὅτι «νηστεία κυρίως εἶναι ἡ τελεία ἀσιτία, ἢ  τὸ νὰ τρώγη τινὰς μίαν φορὰν τὴν ἡμέραν,
κατὰ τὴν ἐννάτην ὥραν, μὲ ξηροφαγίαν, ἄρτου δηλονότι μόνου  ὕδατος». (Ἁγ.Νικοδήμου Ἁγιορείτου
Πηδάλιον, Ἔκδ.1982, σ. 83)...................................................
3. Ὅτι «περὶ τὴν ἐννάτην ὥραν ταύτην τελοῦμεν τὴν τελετήν (τῆς προηγιασμένης),
ἀποσώζοντες τὸν ὅρον τῆς νηστείας, ἅπαξ πρὸς ἑσπέραν ἐσθίειν τετυπωμένον»
(Ἅγ.Συμεὼν ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης, Ἅπαντα, PG 155, 409Β). ...................................................................
4. ........................................................ .........................................................

Κατά τό τυπικόν τοῦ
Ἁγίου Σάββα τοῦ

ἡγιασμένου.
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Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
Ὁ Μ.ΚΑΝΩΝ ψάλλεται τὴν Τετάρτη τὸ ἀπόγευμα.

Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Λ
Λ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Λ
Λ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Λ
Ψ
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ο

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ   2 0 1 9
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
Δ
Τ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ὁσ.Μαρίας Αἰγ.,Μακαρίου ὁσ., Γεροντίου, Ἄχαζ Δικαίου, Εὐθυμίου
Τίτου ὁσίου θαυατ., Θεοδώρας Παρθενομ., Αἰδεσίου & Ἀμφιανοῦ μ. 
Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Ἰωσήφ ὁσίου. Ὑμνογρ., Παύλου, Ἰλλυριοῦ
Νικήτα ἱερομ. τοῦ ἐν Σέρραις, Θεοδούλου, Ἀγαθόποδος, Γεωργίου ὁσ.
† Δ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Νικηφόρου μ., ∆ιοδώρου μ., Ὑπομονῆς ὁσ., Γεωργίου νεομ.
Εὐτυχίου Κ/Πόλεως, Πλατωνίδος ὁσ., Γρηγορίου Σινᾶ, Σάββα ὁσίου
† Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίμακος), Καλλιοπίου, Ἀκυλίνης, Γεωργίου ὁσ. Μυτηλίνης
Ἀσυγκρίτου ἀπ., Ἰωάννου ἐν Κῷ, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἑρμοῦ, Ἐπαφρᾶ
Ἀβδιοῦ & 300 ἐν Περσίᾳ μ., Εὐψυχίου μ., Βαδίμου ὁσ.ἀρχιμ, Ραφαήλ μ.
Γρηγορίου Ε  ́ πατρι.Κων/λεως, Τερεντίου Δήμου νεομ., Ὁμήρου, Ἰακώβου,
† ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Ἀντίπα ἱερομ.,Τρυφαίνης & Ματρώνης μ.,Τρυφαίνης,Φαρμουθίου
† ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ἀρτέμονος ἱερομ., Ἀκακίου ὁσ.,Δαβίδ, Ἰωάννου, Μηνᾶ ὁσ., Δήμη
Μαρτίνου ἐπισκόπου Ρώμης ὁμολ., Θεοδοσίου, Δάδα, Μαξίμου, Ζωίλου μ,
† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγ.), Ἀριστάρχου, Τροφίμου, Θωμαΐδος, Πούδη καὶ Ἀπαμείας
Λεωνίδη ἐπ. Ἀθηνῶν, Θεοδώρου, Ἀναστασίας, Παυσολυπίου, Βασιλίσσης μ.
Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας, Νίκης, Φήλικος, Ἰανουαρίου, Σεπτεμίου, Φουρτουνάτου
Ἀδριανοῦ μ., Μακαρίου Νοταρᾶ, Συμεῶνος τοῦ ἐν Περσίᾳ, Ἀγαπητοῦ
Ἀθανασίας, Σάββα, Κοσμᾶ,Ναυκαρατίου, Ἰωάννου τοῦ ράπτου, Ἀκακίου
†Συμεών μονοχ.& ἀνυποδ. Ἱ.Μ.Φλαμουρίου,Παφνουτίου μ., (Τέλος Μ.Σαρακοστῆς)
† ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου Τριχινᾶ ὁσ., Βίκτωρος
† ΒΑΪΩΝ, Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης, Ἀναστασίου ὁσ. Σιναΐτου, Καρόλου, Σώσσου
†Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ, Ναθαναήλ ἀπ., Θεοδώρου ὁσ. Συκεώτου, (ΝΗΣΤΕΙΑ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ)
†Μ.ΤΡΙΤΗ, Ἀναντολίου, Γεωργίου νεομ.ἐκ Κύπρου., Ἀθανασίου τοῦ μάγου,
†Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ, Ἐλισάβετ ὁσ.θαυμ., Νικολάου νεομ., Εὐσεβίου, Λεοντίου μ.
†Μ.ΠΕΜΠΤΗ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ, Μάρκου ἀπ.& εὐαγ.,Μακεδονίου πατρ.,
†Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΑ  ΑΓ.ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,  Ἀνατολίου, Νέστορος, Γλαφύρας,
†Μ.ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος Κυρίου, Εὐλογίου ξενοδόχου, Βασιλέως ἐπ.,
† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, (Ἑσπερινός Ἀγάπης) Αὐξεντίου & Μέμνονος θαυμ., Ἀρτεμᾶ,
† Γεωργίου Μεγαλομ. & Τροπαιοφόρου, Ἰάσονος, Σωσιπάτρου, 
Ἰακώβου ἀπ., Ραφαήλ,Νικολάου,Εἰρήνης.,Ἀργυρῆς, Κλήμεντος, Δονάτου ἐπ. Εὐροίας
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Ὅτι, τό “νηστεύσαντες καί μὴ νηστεύσαντες” τοῦ κατηχητικοῦ λόγου τοῦ Ἰ.Χρυσοστόμου  νὰ
μὴν τὸ παρερμηνεύω ὡς “ἐξομολογηθέντες καί μὴ ἐξομολογηθέντες”, διότι ἡ Θ.Κοινωνία “πῦρ γὰρ
ἐστὶ τοὺς  ἀναξίους φλέγον” (ἅγ.Συμεών ὁ Μεταφραστής)......................................................................
2. Τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης ...................... ..........................................................................

3. Τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου ................................................................

α) Ὁ μὲν  ἅγ.Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης λέγει

ὅτι δὲν καταλύουμε
ψάρι.

Γιὰ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί τὴν Κυριακή τῶν Βαϊων.

Δὲν καταλύουμε ψάρι τὴ Μ.Σαρακοστὴ παρὰ μόνο 1 φορά, τὴν ἡμέρα
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου λοιπὸν καὶ τὴ Κυριακὴ τῶν
Βαΐων θεωρεῖ, (ἀπὸ λάθος;) ὅτι βρίσκονται μέσα στὴ Μ.Σαρακοστὴ γι’ αὐτὸ
καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὸ Ψάρι τὶς ἡμέρες αὐτές. (Πηδάλιον σχολ.1. σελ.92)

Κατὰ τὸ τυπικὸ τοῦ ἁγ.Σάββα τοῦ ἡγιασμένου τὴ  μεσημβρία
διὰ τὴν παράδοσιν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου.

β) Οἱ δέ ἅγ.Σάββας ὁ
ἡγιασμένος & ὁ ἅγ.Θε-
όδωρος ὁ Στουδίτης
λέγουν ὅτι  κατα-

λύουμε ψάρι.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

7 ..Ἐβρ. .....στ΄13-20 ...........Μαρκ. θ΄17-31 ..............................δ΄................Α΄...................
14 ..Ἐβρ. .....θ΄11-14..............Μαρκ. ι΄32-45.............................πλ.α΄.............Β΄...................
20 ..Ἐβρ. .....ιβ΄28 - ιγ΄8.........Ἰωάν. ια΄1-45................................ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ......... ............
21 ..Φιλιπ. ...δ΄4-9 .................Ίωάν. ιβ΄1-18 ................................ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ......................
28 ..Πραξ.....α΄1-8 .................Ἰωάν. α΄1-17 .............................. ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ....................
29 ..Πράξ.....ιβ΄1-11...............Ἰωάν. α΄18-28....................Β΄ΔΙΑΚ, ΜΕΓΑΛ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ....Α΄ ....
30...Α΄Πετρ..ε΄6-14................Λουκ. κδ΄12-35...........    ΑΠ.ΜΑΡΚΟΥ, ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛ.& ΕΙΡ..
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10
11
12
13
14
15
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17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ἱερεμίου πρ., Εὐθυμίου Δημητσάνης, Ίγνατίου Ζαγορᾶς, Νικηφόρου Χίου, Παναρέτου
Ἀθανασίου Μεγ., Ἑσπέρου, Ζωῆς, Θεοδούλου, Ἰορδάνου τοῦ θαυμ.,Κυριακοῦ,
† Ζωοδόχου Πηγῆς, Μαρτ.Ἱ. Μ. ἁγ.Μαρίνης Ἀνδρου,Τιμοθέου & Μαύρας, Πέτρου Ἄργους,
Πελαγίας μάρτ., Ἱλαρίου ὁσίου, Ἀθανασίου ἐπισκ. Κορίνθου, Νικηφόρου ἐν Ἄθῳ
† ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Εἰρήνης μεγαλ., Ἐφραίμ θαυμ., Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτων, Ναοφύτου
Ἰώβ Πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσ, Ἰλαρίου, Μάμαντος, Βαρβάρου, Παχωμίου
Ἐμφάνισις Σημείου Τιμ. Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου, Ρουφίνου, Νείλου μυρ. 
† Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστ., Ἀρσενίου Μεγ., Μαλοῦ ὑμνῳδοῦ
† Νικολάου ἐν Βουνένῃ, Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Καλλινίκης
Σίμωνος ἀπ., Λαυρεντίου ὁσ., Ἀλφειοῦ, Κυπρίνου, Φιλήμονος, Ἀγαπίου(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
† Ὀλυμπίας ὁσιομάρτυρος.,Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου Ἰσαποστ., Μωκίου ἱερομ., 
† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ Κ/λεως, Θεοδώρου ὁσ.,
Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ., Λαοδικίου δεσμ, Παυσικάκου
Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱερομ. Κύπρ., Βαρβάρου, Ἰωάννου Χρυσοχόου 
† Ἀχιλλίου ἀρχ.Λαρίσης, Παχωμίου Μεγάλ., Θεοδώρου Βυζ., Πανηγυρίου
Θεοδώρου ἡγιασμ., Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστστικοῦ, Παπυλίνου
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ. τῶν 70, Ἀθανασίου ἐπ., Νικολάου Μετσοβίτου 
Παύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, Παυλίνου, ∆ιονυσίου, Ἀνδρέα, Εὐφρασίας 
† ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Πατρικίου Πρ., Μενάνδρου & Πολυαίνου μ., Κυριακῆς, Θεοτίμης
Νικήτα Χίου, Λυδίας Φιλιππησίας, Θαλλελαίου ἱατροῦ, Ἀστερίου, Ἀκλᾶ ὁσ. 
† Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἰσαπ., Παχωμίου ὁσιομ., Βόρου, Θεοδώρου
† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Βασιλίσκου, Κοδράτου μ.,Μαρκέλλου, ∆ημητρίου & Παύλου
Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου, Μαρίας Κλωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακησίου,Σαλωνᾶ
Συμεών ὁσ., Ἰωάννου, Στεφάνου, Νικήτα στ., Μελετίου Στρατ., Καλλινίκου
† Γ΄ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου, Κελεστίνου, Ὀλβιανοῦ
† ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Κάρπου & Ἀλφαίου 70 ἀπ.,Ἀλεξάνδρου Δερβίση, Συνεσίου επ.
† Ἰωάννου Ρώσου, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος,
Ἀνδρέου δια Χρισόν Σαλοῦ, Εὐτυχοῦς ἐπ., Νικήτα ἐπ. Χαλκηδόνος, Κρήσκη, Παύλου
Θεοδοσίας παρθενομ., Ἰωάννου Νάνου, Ἀνδρέου, Ἀλεξάνδρου, Ὑπατίου, Ἀνέου
Ἰσαακίου ἡγ. Μ.Δαλμ., Ἐμμελείας μητρ. Μ.Βασιλείου, Ναταλίου, Εὐσταθίου Κ/λεως
Εὐσεβίου & 5 ἐν Ἀσκάλωνι μ., Ἑρμείου μ., Πετρολίνας θυγ.ἀποστ. Πέτρου,

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
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ΜΑΪΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγ.Ἰωάννου τοῦ Ρώσου. ....
2. Ὅτι ἡ ζωὴ μου εἶναι ὡραὶα ἀλλὰ ἐφήμερη σὰν τὰ λουλούδια........................................
............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

2 ..Έβρ. ......ιγ΄7-16..............Ματθ.ε΄14-19 .............................ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ............
3 ..Πράξ......γ΄1-8.................Ἰωάν.β΄12-22 .............................ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ............
5 ..Πραξ......ε΄12-20.............Ἰωάν.κ΄19-31 ...................................................Α΄...................
8 ..Α΄ Ἰωάν .α΄1-7 ................Ἰωάν.ιθ΄25-27, κα΄24-25.........ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ...........

12 ..Πράξ......στ΄1-7...............Μαρκ.ιε΄43 - ιστ΄8 .........................β΄....................Δ....................
19 ..Πράξ......θ΄32-42 ............Ἰωάν. ε΄1-15 ........................................γ΄ ...................Ε΄ ...................
21 ..Πράξ......κστ΄1, 12-20 .....Ἰωάν. ι΄1-9 ..............................ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ............
22 ..Πραξ......ιδ΄6-18..............Ἰωάν. ζ΄14-30 ........................ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ...........
26 ..Πραξ......ια΄19-30............Ἰωάν. δ΄5-42 .................................δ΄................Ζ΄...................
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Ἰουστίνου Φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Χαρίτωνος, Χαριτοῦς παρθένου, Πύρρου 
†ΤΥΦΛΟΥ, Νικηφόρου Πατρ.Κων/λεως, Κων/νου νεομ.,Ἐράσμου
Λουκιλλιανοῦ & Παύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς, Πάππου, Ὑπατίου, Παύλου
Μάρθας καί Μαρίας ἀδελφ. Λαζάρου, Μητροφάνους Κων/λεως, Ἁλωνίου
†ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Δωροθέου Τύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. 
† ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ἱλαρίωνος ὁσ.Νέου, Γελασίου μ., Ἀττάλου ὁσ.,Φώτα, Μαρκίας
Θεοδότου Ἀγκύρας, Ὁσίου Παναγῆ Μπασιᾶ, Ζηναΐδος τῆς θαυμ.,Αἰσίας
Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρ., Καλλιόπης μάρτ.,Νικάνδρου, Μαρκιανοῦ, Μάρκου
† ΑΓ.318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄Οἰκ.Συν), Κυρίλλου ἀρχ. Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μ.,Ὀρέστου
Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μάρτ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομαρτ.,Πανσέμνης
† Λουκᾶ Ρώσου ἰατροῦ, Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα ἀποστ., Θεοπέμπτου
Ὀνουφρίου ὁσίιου, Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Τριφυλλίου ἐπισκ. Λευκωσίας 
Ἄννης & υἱοῦ της Ἰωάννου, Ἀκυλίνης μ.,  Διοδώρου μάρτ., Θεοδώρου
Ἐλισσαίου πρ.,Μεθοδίου Κ/Πόλεως, Ἰουλίττας, Κυρίλλου ἱερομ.,Νήφωνος
†2ο ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Ἀμώς πρ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας, Ἱερωνύμου ὁσ.
† ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος, Μάρκου Ἀπολλ.
† ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ., Ἰσαύρου, Περεγρίνου 
Λεοντίου Αἰγίνης,Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου, Φήλικος, Πίωρ
Ἰούδα ἀπ. ἀδελφοθ., Παϊσίου ὁσ. Μεγ., Ἀσυγκρίτου ἱερομ., Ζωσίμου, Ζήνωνος
Νικολάου Καβάσιλα, Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων, Καλλίστου Κων/λεως, Ζαχαρίου
Ἰουλιανοῦ μ., Τερεντίου ἱ ερομ., Νικήτα νεομ. Νισυρίου, Ἀφροδισίου, Κελσίου
Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ., Τερτίου, Ἰούστου (ΑΡΧΗ ΘΕΡΟΥΣ)
† Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, Δημητρίου διακ.
† Γενέσιον Ἰω.Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου, (Νηστεία ἁγ. ἀποστόλων)
Φεβρωνίας ὁσιομ., Διονυσίου ὁσίου, Λιβύης, Προκοπίου, Γεωργίου 
Δαυΐδ Θεσ/νίκης, Δαυΐδ ν.ὁσιομ., Ἰωάννου ἐπ. Γοτθίας, Θεράποντος, Μαρκίου(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
Σαμψών Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μ., Ἰωάννας μυροφ., Ἰσιδώρου, Πιερίου
Δονάγου ἐπ.,Μακεδονίου, Παππίου, Παύλου ἰατρ.,Σεργίου δικαίου, Γερμανοῦ
† ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ τῶν Πρωτοκορυφαίων ἁγ. ἐνδόξων Ἀποστόλων
† ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Σύναξις ἁγ.ἐνδόξων 12 Ἀποστ., Μιχαήλ κηπουροῦ,

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
Κατὰ τὴ Νηστεία τῶν ἁγ.ἀποστ.ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ καταλύουμε ψάρι  ἐκτὸς Τετάρτης-Παρασκευῆς
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

2 ..Πραξ...ιστ΄16-34.............Ἰωάν.  θ́ 1-38...................................................πλ.α΄.............Η΄...................
5 ..Πραξ...ιη΄22-28...............Ἰωάν. ιβ΄36-47..........................ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ...............
6 ..Πραξ...α΄1-12 .................Λουκ. κδ΄36-53 .......................ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ .............
9 ..Πραξ...κ΄16-18, 28-36 ....Ἰωάν. ιζ΄1-13................................πλ.β΄..............Ι΄ .......................

15 ..Α΄Θεσ.δ΄13-17 ...............Ἰωάν. κα΄14-25 .........................2ο ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ .............
16 ..Πραξ...β΄1-11..................Ἰωάν. ζ΄37-52, η΄12 .........................ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ.................
17 ..Ἐφεσ. .ε΄8-19..................Ματθ. ιη΄10-20.........................ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ .............
23 ..Έβρ. ...ια΄33 - ιβ΄2 ..........Ματθ. ί 32-33, 37-38, ιθ΄27-30...............πλ. δ .́..................Α΄ ..........................
24....Ρωμ. .....ιγ΄11 - ιδ΄4....................Λουκ. α΄1-25, 57-68, 76, 80.............ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ Τ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ..........
29....Β΄Κορ. ..ια΄21 - ιβ΄9...................Ματθ. ιστ́ 13-19......................................ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
30 ..Α΄Κορ. δ΄9-16 .................Ματθ. θ΄36, ι΄1-8...........................α΄ ...............Β΄...................

ΙΟΥΝΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Ὅτι "Ἡ γονυκλισία ἐν Κυριακῇ κατὰ τόν "καθαγιασμόν" δὲν ἀπαιτεῖται, οὐδὲ ἐπιβάλλεται.
Θεωρεῖται ἁπλῶς ἀνεκτή... κατ' οἰκονομίαν.., ἐπειδὴ δὲν προδίδει ἀσέβειαν, ἀλλ' ἀντιθέτως προδίδει
μέγαν σεβασμόν...". (Ἀπόφασις Ι.Σ.Ι Ὀκτωβρ..1999).
2. Τὴν ἑορτῆν τοῦ ἁγ.Λουκᾶ τοῦ Ρώσου ἰατροῦ.
3. Τὴν ἑορτὴ τῶν Λαρισαίων ἁγίων Ἄννης  τοῦ υἱοῦ της Ἰωάννου, καὶ καταλύουμαι λάδι
3. Ὅτι χωρίς τὸν Κύριο δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τίποτα.............................................
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† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Κων/νου ἐν  Κύπρῳ, Πέτρου πατρικ.
Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Λάμπρου νεομ., Λάμπρου, Ἰουβεναλίου
Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Γερασίμου νεομ.Καρπεν., Εὐλαμπίου, Ἀσκληπειάδου, Μάρκου
† Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτη ἱερομ., Θεοδώρου ἱερομ., Δονάτου, Λουκίας
Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, Κυπριανοῦ νεομ.Ἀγράφων, Λαμπαδοῦ ὁσ., Στεφάνου
Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθενομ. σύν 24 μ., Ρήξου, Νέας
† Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κυριακῆς Μεγ., Θωμᾶ ὁσ. ἐν Μαλεῷ, Εὐαγγέλου μ.,Περεγρίνου
Προκοπίου Μεγαλομ., Θεοφίλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου ἐκ Ζίχνης, Αὐδᾶ
Παγκρατίου ἱερομ., Πρόβου, Κόπριου,Μιχαήλ (Πακνανᾶ) νεομ.,Διονυσίου ρήτ.
Ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μαρτ., Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου, Ἀντωνίου Ρώσ.
† Εὐφημίας Μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου Βρυούλων, Κινδέου πρεσβ.
† Παϊσίου ὁσ. Ἁγιορείτου, Πρόκλου, Ἱλαρίου, Βερονίκης, Ἀνδρέου Στρατ.
Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου Ἀκύλα ἀπ.,Εὐτυχίου 
† ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄Οἰκ. Συν.), Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἰούστου μ.,Ἰωσήφ
Κηρύκου & Ἰουλίττης, Βλαδιμήρου ἰσαποστ.,Ἀβουδίμου & Λολιανοῦ μαρτ.
Ἀθηνογένους ἱερομ., Ἀμών, Ἡσυχίου, Κλεονίκου, Φαύστου μ.,Ἀντιόχου μάρτ.
† Ὁσ.Σωφρονίου, Μαρίνης Μεγαλ., Σπεράτου μ.,Βερονίκης, Σπεράτου, Σάβα, 
Αἰμιλιανοῦ, Ὑακίνθου, Παύλου μ., Θέης & Οὐαλεντίνης, Δασίου, Πολεμίου
Μακρίνης ἀδ.Μεγ. Βασιλ., Θεοδώρου & Μιχαήλ Σαββαϊτῶν, Πανίου, Δίου
† Προφήτου Ἠλιοῦ Θεσβίτου, ἐγκαίνια ἱ.Ναοῦ Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μ.Στουδίου
† Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰωάννου καί Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης
† Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρ., Μαρκέλλης παρθενομάρτ. Χιοπολίτιδος 
Ἰεζεκιήλ πρ., Βιταλίου, Φωκᾶ ἱερομ., Πελαγίας ὁσ., Θύρσου ἐπ. Καρπασίας,
† Χριστίνης Μεγαλομ., Ὑμενέου, Ἀθανασίου Κίου, Ἐρμογένους, Καπίτωνος, Δαβίδ
† Ἡ Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος διακ., Σάκτου
† Παρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομ., Συμεών ὁσ.Στυλίτου, Ὡραιοζήλης
† Παντελεήμονος μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολ., Μανουήλ
† ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος & Παρμενᾶ, Εἰρήνης Χρυσοβ.
Καλλινίκου & Θεοδότης μ. & τέκν., Θεοδοσίου Β΄ Μικροῦ, Κίλικος, Βηρίου 
Σίλα καὶ Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ ἀποστ., Κρήσκεντος, Σιλουανοῦ, Ίουλίττης
Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου δικαίου,12 μαρτ. Ρωμαίων (ΑΓΡΥΠΝΙΑ)

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

1 ..Α΄Κορ. ιβ΄27 - ιγ΄8 ..........Ματθ. ι΄1, 5-8 .........................ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ.........
7 ..Γαλάτ. .γ΄23 - δ΄5 ............Ματθ. στ΄22-33.............................β΄................Γ΄ ...................
8 ..Α΄Τιμ...δ΄9-15 .................Λουκ. στ́ 17-19, θ΄1-2, ί 16-21....ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ....

11 ..Β΄Κορ .στ΄1-10................Λουκ. ζ΄36-50 ............................ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ...............
14 ..Τίτου ..γ΄ 8-15 ................Ματθ. ε΄14-19 ...............................γ΄................Δ΄...................
17 ..Γαλάτ. .γ΄23 - δ΄5 ............Μαρκ. ε΄24-34......................ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ .......
20 ..Ἰακώβ. ε΄ 10-20...............Λουκ. δ΄22-30............................ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ .................
21 ..Ρωμ. ...ι΄1-10 ..................Ματθ. η΄28 - θ΄1 ...........................δ΄................Ε΄...................
25 ..Γαλάτ. .δ΄22-27 ...............Λουκ. η΄16-21...........................ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ............
26 ..Γαλάτ. γ΄23 - δ΄5.............Μαρκ. ε΄24-34......................ΟΣΙΟΜΑΡΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ......
27 ..Β΄Τιμ...β΄1-10 .................Ἰωάν. ιε΄17-ιστ΄2. ......................ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.............
28 ..Ρωμ. ...ιβ΄6-14 ................Ματθ. θ΄1-8 ................................πλ.α΄............ΣΤ΄..................

ΙΟΥΛΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴν ἀγρυπνία τοῦ καλοκαιριοῦ. ............... .................................................................

2. Νὰ φοβηθῶ τὴν ἀσωτία. ......................... .................................................................

3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................
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Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
Ἡ νηστεία τοῦ 15 Αὐγούστου εἶναι ἀλάδωτη ἐκτὸς Σαββάτου καί Κυριακῆς
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† Πρόοδος Τ.Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & Σολομονῆς, Ἑλέσσης μ. (ΝΗΣΤΕΙΑ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
Ἀνακομιδή λειψάνων Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ.Δαρδανελλίων, Βασιλείου, Φωκᾶ
Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης μυροφ., Θεοδώρας Θεσ/νίκης, Ἀντωνίου Ρώσου
† Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ., Θαθουήλ μ., Ἰαμβλίχου,
Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, Εὐγενίου ὁσ. Αἰτωλοῦ, Σόλεβ
† ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣ.ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακούμ νεομάρτυρος
Δομετίου ὁσιομ., Θεοδοσίου Ἀργολίδος, Νικάνορος ὁσ. θαυματ., Ἀστερίου θαυμ.
Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης θαυματ., Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς, Μύρωνος
Ματθία ἀποστ., Τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ ἁγίων 10 μαρτ., Ἀλεξίου, Ψόη ὁσ.,Λεοντίου
Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Σίξτου Ἀθηνῶν, Ἱππολύτου μάρτ., Ἡραΐδου, Ἥρωνος φιλοσ.
† Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνάμνησις θαύμ. Ἁγ.Σπυρίδωνος, Εὔπλου δ.,Νήφωνος Κ/Πόλεως
Ἀνικήτου, Παμφίλου, Φωτίου & Καπίτωνος μαρτ.,Κάστορος & Παλάμωνος, Σεργίου 
Μαξίμου ὁμολ., Εὐδοκίας βασιλ, ∆ωροθέου καί ∆οσιθέου, Ξένης μον., Σέριδος ἡγ.
Μιχαίου προφήτου, Συμεών Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομ., Λουκίου
† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου μάρτυρος
Ἅγ.Μανδηλίου, Σταματίου, Διομήδους μ.,Ἀλκιβιάδου, Ἀποστόλου Πηλίου, Δανιήλ
Μύρωνος, Εὐτυχιανοῦ, Κυπριανοῦ, Στράτωνος, Παύλου & Ἰουλιανῆς, Εὐτυχίου ἐπ. 
† Θ  ́ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Δημητρίου ἐκ Σαμαρ.,Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ, Ἑρμοῦ μ., Κωνσταντίνου 
Ἀνδρέου Στρατ. & 2593 μ., Θεοφάνους ὁσ. Ναούσης, Θέκλης, Στρατηγίου
Ρηγίνου καὶ Ὁρέστου, Σαμουήλ προφ., Λουκίου μάρτ. Θεοχάρους νεομάρτ.
Θαδδαίου ἀπ., Βάσσης & τέκν, Θεογνίου, Ἀγαπίου, Πιστοῦ, Ἀλεξάνδρου(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
Ἀγαθονίκου μάρτ. & σύν αὐτῷ, Ὤρ, Ὀρόψεως, Ζωτικοῦ, Ἀκινδύνου, Σεβηριανοῦ
† Ἀπόδ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης, Εἰρηναίου Λουγδούνου
† Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἐθνομ., Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου Αἰγίνης, Εὐτυχοῦς, Τατίωνος 
† Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακομ. λειψ. Βαρθολομαίου καὶ Τίτου ἀπ., Ἰωάννου ἐπ., Καρπαθίου
Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ, Εὐρετοῦ, Θύρσου, Πλάτωνος, Τιθόη, Ἀττικοῦ
† Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσ., Ὁσίου, Λιβερίου, Ἀνθούσης μ., 
Μωϋσέως Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μ., Δάμωνος πρεσβ.,Ἐζεκίου,Ἄννης 
† Ἀποτομή Τιμ.Κεφ. Ἰωάννου Βαπτ., Θεοπίστης ὁσ., Ἀρκαδίου, Ἀρσινόης Ἀλεξάνδρου,
Ἰωάννου, Παύλου Κων/λεως, Φιλωνίδου, Ἰανουαρίου, Φουρτουνάτου
† Κατάθεσις Τ. Ζώνης Ὑπ.Θεοτόκου, Διαδόχου, Φιλεόρτου, Ἡρακλείου, Φαύστου
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴ νηστεία τοῦ Τιμ.Προδρόμου................. .................................................................

2. Ὅτι χωρίς ὑπομονή δὲν θά κερδίσω τίποτα ..................................................................

3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

β) Ὁ δέ ἅγ.Σάββας ὁ ἡγιασμένος λέγει ὅτι καταλύουμε
εἰς πάντα.

Ἐὰν ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμ.τῆς Θεοτόκου συμπέσει Τετάρη ἤ Παρασκευή:     

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

4 ..Ρωμ. ...ιε΄1-7..................Ματθ. θ΄27-35............................πλ.β΄ .............Ζ΄...................
6 ..Β΄Πετρ.α΄10-19 ..............Ματθ. ιζ΄1-9.............................ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ..............

11 ..Α΄Κορ ..α΄10-17 ..............Ματθ. ιδ΄14-22 ..........................βαρύς ............Η΄...................
15 ..Φιλιπ ...β΄ 5-11 ...............Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28..............ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ...............
18 ..Α΄Κορ ..γ΄9-17 ................Ματθ. ιδ΄22-34 ...........................πλ.δ΄.............Θ΄...................
23 ..Φιλιπ ...β΄5-11 ................Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28.........ΑΠΟΔ.ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ ........
25 ..Α΄Κορ. .δ΄9-16 ................Ματθ. ιζ΄14-23 ..............................α΄ ................Ι΄ ...................
29 ..Πραξ....ιγ΄25-32..............Μάρκ. στ΄14-30...................ΑΠΟΤΟΜΗ Τ.ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ .....
31 ..Ἑβρ .....θ΄1-7 ..................Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28...........ΚΑΤΑΘ.ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ..........

α) Ὁ μὲν  ἅγ.Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέγει ὅτι  κατα-
λύουμε μόνο ψάρι.
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† ΙΝΔΙΚΤΟΥ, Μελετίου ὁσ., Συμεών, Πανδώρας, Ἀθηνᾶς, Χάϊδως, Χαρικλείας
Μάμαντος, Διομήδους, Ἰωάννου νηστευτοῦ, Ἡσυχίου, Μάμαντος,Ἐλεάζαρ, Φινεές
Ἀνθίμου ἱερομ., Ἀριστίωνος, Θεοκτίστου, Φοίβης δ.,Πολυδώρου Λευκ.,Ζήνωνος
Μωϋσέως προφ., ‘Ααρών, Βαβύλα ἱερομ., Δονάτου, Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου
Ζαχαρίου πρ.πατρός Τ.Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπ.Περσίδος, Οὐρβανοῦ, Μεδίμνου
Ἀνάμνησις ἐν Χώναις θαύμ. Ἀρχ.Μιχαήλ, Καλοδότης μ.,Ἀνδρονίκου, Θἐκλης, Βίβου
Σώζοντος μ., Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ., Εὐόδου καί Ὀνησιφόρου
† ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ἀθανασίου νεομ.
† Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογ., Σεβηριανοῦ  
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πέτρου, Πουλχερίας, Εὐδοκίας 
Θεοδώρας ὁσ.,Εὐφροσύνου ὁσ.μάγειρος, Εὐανθίας μαρτ.,Δημητρίου φιλοσόφου
Αὐτονόμου, Ἰουλιανοῦ, Κουρνούτου Ἰκονίου, Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας, Ὠκεανοῦ
Ἐγκαίν.Ν.Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου μ., Κορνηλίου ἑκατ., Σεραπίωνος, Γορδιανοῦ
† ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ, Θεοκλέους μ.,Μακαρίου Θεσ/νίκης, Βαλεριανοῦ νηπίου
† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Βησσαρίωνος Α & Β Λαρίσης, Νικήτα μ.,Συμεών Θ/νίκης 
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος καί πανεφήμου, Μελιτινῆς μάρτυρος, Μαρτίνου ἐπισκ. 
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης μ., Ἡρακλείου, Ἀγαπίου, Λουκίας, Νείλου 
Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης, Ρωμύλου ὁσ., Κάστορος μ., Συμεών, Ἀριάδνης μ.
Δορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου καί Σαββατίου τῶν μαρτύρων, Σωσσάνης
Εὐσταθίου μεγαλομ. & συνοδείας, Ἱλαρίωνος νεομ., Ὑπατίου, Εὐπρεπίου, Μελετίου
Κοδράτου ἀπ., Ἰωνᾶ προφ., Ἀκακίου, Ἰσαακίου Κύπρου, Βάσσης, Βούσιρι, Ἰωνᾶ
† Α΄ΛΟΥΚΑ, Φωκᾶ ἱερ., Ἰσαάκ & Μαρτίνου μ., Φωκᾶ κηπουροῦ, Νικολάου, Ἰωάννου
Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Ξανθίππης & Πολυξένης (ΕΝΑΡΞΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ)
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ, Ἄχμετ νεομάρτ., Κόπριος
Εὐφροσύνης, Παφνουτίου, Σεργίου, Θεοφίλου ἐπ.Ἐφέσου, Ρούφου, Παύλου, Τάττης(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
† Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών ∆ικαίου, Ἀνδρέου ἀνακ.τιμ.κάρας
Καλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομ. Ζαγκλιβερίου, Ἰγνατίου, ΣαββατίουΧαρίτωνος,
Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου., Αὐξεντίου ὁσίου, Βαρούχ προφήτου, Ζωσίμου μ. 
† Β΄ΛΟΥΚΑ, Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία, Πετρωνίας μ., Δάδα, Μαλαχίου 
Γρηγορίου Φωτιστοῦ Ἀρμενίας, Στρατονίκου & Μαρδονίου, Ριψιμίας, Γρηγορίου, Μιχαήλ

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴ νηστεία τοῦ Τ.Σταυροῦ.................... .................................................................

2. Ὅτι τά λίγα λόγια εἶναι θησαυρός .......... .................................................................

3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

1 ..Α΄Τιμ....β΄1-7 ..................Λουκ. δ΄16-22    ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ....β΄ ...............ΙΑ΄ ..................
8 ..Γαλάτ...στ΄11-18.............Ἰωάν. γ΄13-17.................................γ΄................Α΄...................

14 ..Α΄Κορ.. α΄18-24 ..............Ἰωάν. ιθ΄6-11,13-20,25-28,30-35......ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ .............
15...Γαλάτ. ....β΄16-20 ...................Μαρκ. η΄34 - θ΄1 .....................................δ΄ ...................Β΄.......................
22...Β΄Κορ. ...α΄21 - β΄4 ................Λουκ. ε΄1-11 .........................................πλ.α΄.................Γ΄ .......................
23...Γαλάτ. ....δ΄22-27 ...................Λουκ. α΄5-25...................................ΣΥΛΛΗΨΙΣ Τ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.............
26...Α΄Ἰωάν...δ΄12-19 ...................Ἰωάν. ιθ 25-27, κα΄24-25................ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩ.ΘΕΟΛΟΓΟΥ...........
29...Β΄Κορ. ...δ΄6-15 .....................Λουκ. στ΄31-36 .....................................πλ.β΄.................Δ΄.......................
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Ἀνανίου ἀπ.,Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη & Γρηγορίου μελῳδῶν, Μιχαήλ, Δομνίνου
Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης, Θεοφίλου μάρτ., Γεωργίου νεομ. τοῦ Χατζῆ, Θεοδώρου
† Μαρτύρων Ἱ.Μ.Χοζεβᾶ, Διονυσίου Ἀρεοπ., Δαμάρεως μ., Θεαγένους, Θεοκτίστου, 
Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., Δομνίκης μ., Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, Καλλισθένης
Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ, Ἀλεξίου καί Ἰωνᾶ μητρ.Μόσχας
† Γ΄ΛΟΥΚΑ, Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νεομ. ἐκ Κίου, Κενδέα ὁσ., Ἱλαρίωνος ν.
Σεργίου & Βάκχου μ.,Πολυχρονίου ἱερομ.,Ἰουλιανοῦ & Καισαρίου διακ.,Λεοντίου 
Πελαγίας ὁσ., Πελαγίας παρθ., Ταϊσίας πόρνης, Ἰγνατίου νεομ. Ζαγορᾶς
Ἰακώβου Ἀλφαίου ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Ἀβραάμ, Λώτ, Φίλικος, Ποπλίας δ.
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ., Ἀμβροσίου ὁσ.(Ρώσου), Βασσιανοῦ ὁσ.
Θεοφάνους Γραπτοῦ, Φιλίππου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ζηναΐδος & Φιλονίλης, Σισινίου, Ἀρσακίου,
Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Συμεών Ν.Θεολόγου, Ἀνδρομάχης, Ἀνθίας, Ἰάσονος ἐπισκ.
† ΔΛ́ΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ), Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς ν., Ἀγαθοδώρου, 
Γερβασίου, Κοσμᾶ, Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατινῆς, Θεράποντος, Κυπρίου, Νικολάου
Λουκιανοῦ ἱερομ., Εὐθυμίου, Σαβίνου ἐπισκ. Κύπρου, Βάρσου ἐπισκ. Ἐδέσσης 
† Λογγίνου Ἑκατ., Λεοντίου & σύν αὐτῷ, Μαλλοῦ & Σαβίνου, Δομετίου, Δομνίνου, Τερνετίου
Ὡσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγ.Ἀναργύρων, Λουκιανοῦ, Τερεντίου (ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
† Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρ. τοῦ γέροντος, Γαβριήλ, Κερμιδώλη
Ἰωήλ προφ., Κλεοπάτρας ὁσ., Οὐάρου μ., Μνάσωνος, Σαδώθ, Φίλωνος, Οὐάρου 
† ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ, Ἀρτεμίου Μεγαλομ., Γερασίμου ἐπισκ.Κεφαλληνίας ὁσ., Ματρώνης Χιοπολίτιδος,
Ἰωάννου Μονεμβασιώτου., Ἱλαρίωνος μ., Σωκράτους, Χριστοδούλου ὁσ., Φιλοθέου, Ἄζη
Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαποστ., τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Γλυκερίας, Λώτ, Ρούφου
Ἰακώβου Ἀποστ. ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/λεως, Ἰωάννου Ἡπειρώτου, Πετρωνίου
Ἀρέθα μεγαλομάρτ., Σεβαστιανῆς μάρτ., Σαββίνου, Ἀκακίου ἱερομ., Ἀρέθα, Μάρκου
Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος, Χρυσάνθης, Χρυσάφου, Φιλαδέλφου
† Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ νέου ὁσιομ., Γλύκωνος
† Ζ΄ΛΟΥΚΑ, Νέστορος μαρτ, Πρόκλης συζύγου Πιλάτου, Λούππου μ.,Μαβριανοῦ
† ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ, ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ “ΟΧΙ” (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ), Κυριακοῦ ἐπισκόπ.
Ἀναστασίας Ρωμ.,Ἀβραμίου ὁσ.& Μαρίας, Μίνη, Μιναίου, Σάβα, Στεφάνου, Διομήδους
Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μ., Κλεόπα, Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο  ́ἀπ., Θεράπων ὁσ. ἐπ.Κύπρου, Ἰούστου
Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Νικολάου νεομ.  ἐκ Χίου, Βάσσης

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

3 ..Πράξ....ιζ΄16-34..............Ματθ. ιγ΄44-54 .......................ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ............
6 ..Β΄Κορ. .στ΄1-10...............Λουκ. ζ΄11-16 ............................βαρύς ............Ε΄...................

13 ..Τίτου....γ΄8-15 ................Λουκ. η΄5-15 ..............................πλ.δ΄ ............ΣΤ΄..................
18 ..Κολασ. .δ΄5-11, 14-18 .......Λουκ. ι΄16-21...............................ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ..........
20 ..Γαλάτ...ε΄22 - στ΄2..........Λουκ. η΄27-39...............................α΄................Ζ΄...................
23 ..Γαλάτ...α΄11-19 ..............Ματθ. ιγ΄54-58 ....................ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ.........
26 ..Β΄Τιμ....β΄1-10 ................Ἰωάν. ιε΄17 - ιστ΄2 .......................ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ................
27 ..Β΄Κορ. .ια΄31 - β΄9 ..........Λουκ. η΄41-56...............................β΄ ...............Η΄...................
28 ..Ἑβρ. ....θ΄1-7 ..................Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28...............ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ..................

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὶς ἑσπερινὲς ὁμιλίες.............................. .................................................................

2. Νὰ ποτίζω μέ δάκρυα τούς ἀγῶνες μου... .................................................................

3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................
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† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων & Θεοδότης μητρός αὐτῶν, Δαυΐδ ἐν Εὐβοία
Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Δόμνης, Μαρίνου 
† Ε΄ΛΟΥΚΑ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἀποστόλου νεομ. 
Ἰωαννικίου ὁσ, Νικάνδρου ἱερομ., Πορφυρίου μίμου, Ἀβιμέλεχ δικαίου
Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, Ἑρμᾶ & Λίνου Ο  ́ἀπ., Ἀγαθαγγέλου, Πάτροβα, Φιλολόγου
Παύλου Κων/λεως, Λουκᾶ ὁσ., Δημητριανοῦ ἐπ. Κύπρου, Παύλου, Νικάνδρου 
Θεσσαλονίκης, Λαζάρου ὁσίου τοῦ Γαλλησιώτου, Ἀλεξάνδρου μ., Γιγαντίου μ.
† Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ & πάντων τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων
† Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μάρτυρος, Θεοκτίστης ὁσίου τοῦ ἐκ Λέσβου
† Η΄ΛΟΥΚΑ, Ἀρσενίου Καππαδ., Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μ., Ἐράστου, Ἐβόρη
Μηνᾶ μεγαλομ, Βίκτωρος & Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου, Μαξίμου σαλοῦ
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου & Μυροβλ., Μαρτίνου ὁμολ., Γερμανοῦ
† Ἰωάννου Χρυσοστόμου(ἀνάμν.ἐξορ.) & μητρός Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ νεομ.
† Φιλίππου Ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου νεομάρτ. τοῦ Ὑδραίου
Γουρία, Ἐλπιδίου, Παϊσίου ὁσ., Νεάρχου, Θωμᾶ (ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)
† Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἁγ. Ἰφιγενείας μάρτυρος.
† Θ΄ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου καί Γενναδίου ἐπ. Κων/λεως
Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ρωμανοῦ μάρτ., Ἀναστασίου νεομ., Ζακχαίου διακ.
Ἀβδιοῦ πρ., Ἡλιοδώρου μ., Βαρλαάμ μ.,Θαλελαίου, Ἡλιοδώρου, Σίμωνος θαυμ.
Γρηγορίου Δεκαπολ., Πρόκλου Κων/λεως, Ἰσαακίου, Μάμας, Νάνης, Εὐσταθίου(ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
† ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ, Σωζομενοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ
Φιλήμονος, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Ἀρχίππου, Γερμανοῦ ὁσ., Κικιλίας, Ἀββᾶ
Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν, Ἑλένου, Διονυσίου τοῦ “Σοφοῦ”
† ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ, Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδ., Ἑρμογένους Ἀκραγαντινῶν
Αἰκατερίνης μεγαλομ. & πανσόφου, Μερκουρίου, Πέτρου ὁσ., Πορφυρίου στρ., 
Στυλιανοῦ ὁσίου τοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος “Μετανοεῖτε”, Γεωργίου Χιοπολίτου
† Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. Ἀναχωρητ., Ἰακώβου Ρώσου
Στεφάνου ὁμ., Εἰρηνάρχου μ., Πέτρου, Ἄννης, Ρωμανοῦ ἐπ. Μακεδονίας, Σωκράτους
Διονυσίου Κορίνθου, Φαίδρου μ., Παραμόνου, Φιλούμενου μάρτ., Παγκοσμίου
† Ἀνδρέου Ἀπ.Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας, Ἀλεξάνδρου Μηθύμνης

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
Νηστεία τῶν Χριστουγέννων: Γίνεται  κατάλυσις ἰχθύος, ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς.,  ἕως 17-12 
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

1 ..Α΄Κορ. .ιβ΄27 - ιγ΄8..........Ματθ. ι΄1, 5-8...........................ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ .............
3 ..Γαλάτ...α΄11-19 ..............Λουκ. ιστ΄ 19-31............................γ΄ ...............Θ΄...................
8 ..Ἑβρ. ....β΄2-10 ................Λουκ. ι΄16-21............................ΠΑΜΕΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ .............
9 ..Ἐφεσ. ..ε΄8-19.................Ματθ. δ΄25 - ε΄12......................ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ..............

10 ..Γαλάτ...β΄16-20 ..............Λουκ. ι΄25-37 ................................δ΄ ................Ι΄ ...................
13 ..Ἑβρ. ....ζ΄26 - η΄2 ...........Ἰωάν. ι΄9-16............................ΙΩΑΝ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ...........
14 ..Α΄ Κορ. δ΄9-16 ................Ἰωάν. α΄44-52.......................ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ .........
16 ..Ρωμ.....ι΄11 - ια΄2............Ματθ. θ΄9-13 .....................ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ......
17 ..Γαλάτ...στ΄11-18.............Λουκ. ιβ΄16-21 ...........................πλ.α΄ ............ΙΑ΄ ..................
21 ..Ἐβρ. ....θ΄1-7 ..................Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28............ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ............
24 ..Ἐφεσ. ..β΄4-10 ................Λουκ. ιη΄18-27 ...........................πλ.β΄.............Α΄...................
25 ..Γαλάτ...γ΄23 - δ΄5 ...........Μαρκ. ε΄24-34.........................ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ .............
30 ..Α΄Κορ. .δ΄9-16 ................Ἰωάν. α΄35-52.......................ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ .........

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὴ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. ............ .................................................................

2. Ὅτι πρέπει νὰ μάθω νὰ ἐξομολογοῦμαι χωρὶς νὰ κατακρίνω τοὺς ἄλλους......................
3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................

Τοῦ ἁγ.Φιλίππου ὁ  ἅγ.Σάββας ὁ
ἡγιασμένος λέγει ὅτι καταλύουμε εἰς

πάντα.

ΥΠΟΔΟΧΗ Ι.ΛΕΙΨΑΝΟΥ 
ΑΓ.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΥΠΟΔΟΧΗ Ι.ΛΕΙΨΑΝΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ



- 30 -

Ο=Κατάλυσις πάντων.  Ψ= Κατάλυσις ἰχθύος.   Λ=Κατάλυσις οἴνου & ἐλαίου.   Ν=Νηστεία & ἐλαίου
Νηστεία τῶν Χριστουγέννων: Γίνεται  κατάλυσις ἰχθύος, ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς.,  ἕως 12ἤ 17
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† ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ, Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος, Θεοκλήτου Λακεδαίμονος
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ἀββακούμ πρ., Μυρόπης μ., Θεοφίλου ὁσ. 
Σοφονίου πρ., Σελεύκου, Ἀγγελῆ νεομ. Ἀργείου, Θεοδούλου ὁσ., Δόμνας, Μάμαντος
† Βαρβάρας μεγαλ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ ἐπ.Φαναρίου, Χριστοδούλης
† Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους μ., Ἀβερκίου, Ἀναστασίου, Νόννου & Γράτου ἐπισκ.
† Νικολάου ἀρχ. Μύρων τῆς Λυκίας θαυμ.,Νικολάου νεομ. Καραμάνου, Νείλου ὁσ.
Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσίου τοῦ Εὐβοέως, Ἀμμούν, Παύλου
† Ι΄ΛΟΥΚΑ, Παταπίου ὁσ., Σωσθένους & Τυχικοῦ ἀπ., Ἀπολλώ ἐπ., Καίσαρος Δυρραχίο
† Σύλληψις Ἁγιας Ἄννης μητρός Θεοτόκου, Ἄννης προφ., Ἐασίου, Ναρσῆ, Σωσιθέου
Μηνᾶ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μάρτ., Γεμέλλου, Θεοτέκνου
Δανιήλ & Λουκᾶ τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μ., Νόμωνος & Βηχιανοῦ, Ἀειθαλᾶ, Λουκᾶ
† Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσ., Αἰθερίου, Συνετοῦ, Ἄνθου
† Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Αὐξεντίου, Μαρδαρίου, Λουκίας Παρθενομ., Πεκίου, Ἄρεως
Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Λευκίου μ,Καλλινίκου, Ἀρριανοῦ, Ὑπατίου, Θύρσου
† ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ, Ἐλευθερίου ἱερομ. & μητρός Ἀνθίας, Σωσάννης διακ., Βάκχου
Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλ., Μέμνωνος, Μαρίνου, Πρόμου 
Διονυσίου Αἰγ., Δανιήλ Προφήτου & 3 παίδων, Ἰάκχου, Νικήτα, Δουνάλε ὁσ.
Μοδέστου,Σεβαστιανοῦ, Νικοστράτου, Ζωῆς, Φωκᾶ μ., Κλαυδίου, Μαρκίας (ΑΓΡΥΠΝΙΑ)
Βονιφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως, Θεσσαλονίκης, Πρόβου μ., Γρηγεντίου Αἰθιοπ.
† Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἰωάννου τοῦ ράπτου νεομ. ἐκ Θάσου, Φιλογονίου ὁσίου
Θεμιστοκλέους μάρτυρος, Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μ., Πέτρου μητρ. Ρωσίας
† ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀναστασίας Φαρμ., Θεοδότης & 3 παιδ. (ΑΡΧΗ ΧΕΙΜΩΝΟΣ)
Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου, Ζωτικοῦ, Ποντικοῦ, Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτ 
†Εὐγενίας ὁσιομ, Βασσίλας, Πρωτᾶ, Ὑακίνθου, Φιλίππου μ., Νικολάου ἀπό στρατ.
† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ & ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
† Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου ἐπισκ. Σάρδεων τοῦ ὁμολογητοῦ
† Στεφάνου Πρωτομάρτυρος & Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου Γραπτοῦ, Μαυρικίου μ.
Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτύρων, Δόμνης μ., Νήφωνος ὁσίου, Δωροθέου
† ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀγ. 14.000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρ.,Ἀθηνοδώρου
† Γεδεών ἐν Τυρνάβῳ μαρτ, Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μ., Θεοδώρας & Λέοντος
Μελάνης Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Ὀλυμπιοδώρας, Γαῒου, Νέμης, Γελασίου 
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
HMEP. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ

1 ..Ἐφεσ. β΄14-22 ................Λουκ. ιη΄35-43...........................βαρύς ............Β΄...................
4 ..Γαλάτ. γ΄23 - δ΄5 .............Μάρκ. ε΄24-34...........................ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ................
5 ..Γαλάτ. ε΄22 - στ΄2............Ματθ. ια΄27-30.............................ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ...................
6 ..Ἑβρ. ..ιγ΄17-21 ...............Λουκ. στ΄17-23 ..........................ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ...............
8 ..Ἐφεσ. δ΄1-7 ....................Λουκ. ιγ΄10-17 ..............................πλ.δ΄ .............Γ΄ ...................
9 ..Γαλάτ.δ΄22-27 ................Λουκ. η΄16-21 ...............................ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΗΣ.....................

12 ..Ἐφεσ. ε΄8-19 ..................Ἰωάν ι΄9-16...............................ΑΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ................
15 ..Β΄Τιμ..α΄8-18 ..................Λουκ.ιδ΄16-24, Ματθ.κβ΄14 .................α΄ ...............Δ΄...................
20 ..Α΄Τιμ..ε΄11-22.................Μαρκ. θ΄33-41.......................ΑΓ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ......
22 ..Ἑβρ. ..ια΄9-10, 32-40 ......Ματθ. α΄1-25.................................β΄ ...................Ε΄ ...................
25 ..Γαλάτ.δ΄4-7 ....................Ματθ. β΄1-12 ...............................ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ..................
26 ..Ἑβρ. ..β΄11-18 ................Ματθ. β΄13-23 .........................ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ ...........
27 ..Πράξ. .στ΄8 - ζ΄5,47-60 ...Ματθ. κα΄33-42....................ΠΡΩΤΟΜΑΡΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.......
29 ..Γαλάτ.α΄11-19 ................Ματθ. β΄13-23...............................γ΄ ..............ΣΤ΄. .................

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: «ΝΑ ΘΥΜΗΘΩ!!!»
1. Τὸ δέμα τῶν φτωχῶν τῆς ἐνορίας μας. ....... .................................................................

2. Νὰ γονατίσω μπροστὰ στὴ Φάτνη. ......... .................................................................

3.......................................................................... ..........................................................................

............................................................................ ..........................................................................



έλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις, μετὰ τὴν ἀφ  ̓ἑσπέρας εἰθισμένην
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου, ἕως τέλους τοῦ, Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν... λέγε μετὰ
κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς κατ  ̓Ἀλφάβητον.

Ο ΚΑΝΩΝ
ᾨδὴ α´. Ἦχος β´. Δεῦτε λαοί.

Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι τὸ Σῶμά σου τὸ ἅγιον,
εὔσπλαγχνε Κύριε, καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα, καὶ νόσων πολυτρόπων
ἀλεξητήριον.

Βεβηλωθεὶς ἔργοις ἀτόποις ὁ δείλαιος, τοῦ σοῦ ἀχράντου Σώ-
ματος καὶ Θείου Αἵματος ἀνάξιος ὑπάρχω, Χριστέ, τῆς μετουσίας,
ἧς με ἀξίωσον.

Θεοτοκίον.
Γῆ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τὸν στάχυν ἡ βλαστήσασα

τὸν ἀγεώργητον καὶ σωτήριον κόσμῳ, ἀξίωσόν με τοῦτον τρώ-
γοντα σώζεσθαι.

ᾨδὴ γ´. Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως.
Δακρύων μοι παράσχου, Χριστέ, ῥανίδας, τὸν ῥύπον τῆς καρ-

δίας μου καθαιρούσας, ὡς ἂν εὐσυνειδότως κεκαθαρμένος, πίστει
προσέρχωμαι καὶ φόβῳ, Δέσποτα, ἐν τῇ μεταλήψει τῶν θείων
δώρων σου.

Εἰς ἄφεσιν γενέσθω μοι τῶν πταισμάτων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα
καὶ θεῖον Αἷμα, εἰς Πνεύματος Ἁγίου τε κοινωνίαν καὶ εἰς αἰώνιον
ζωήν, Φιλάνθρωπε, καὶ παθῶν καὶ θλίψεων ἀλλοτρίωσιν.

Θεοτοκίον.
Ζωῆς τοῦ Ἄρτου τράπεζα, Παναγία, τοῦ ἄνωθεν δι᾿ ἔλεον κατα-
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βάντος, καὶ κόσμῳ καινοτέραν ζωὴν διδόντος, κἀμὲ ἀξίωσον νῦν
τὸν ἀνάξιον, μετὰ φόβου γεύσασθαι τούτου καὶ ζήσεσθαι.

ᾨδὴ δ´. Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου.
Ἠθέλησας δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς, Πολυέλεε, τυθῆναι ὡς πρόβατον

διὰ βροτῶν ἁμαρτήματα, ὅθεν ἱκετεύω σε καὶ τὰ ἐμὰ ἐξαλεῖψαι
πλημμελήματα.

Θεράπευσον τῆς ψυχῆς μου τὰ τραύματα, Κύριε, καὶ ὅλον
ἁγίασον καὶ καταξίωσον, Δέσποτα, ὅπως κοινωνήσω σου τοῦ
μυστικοῦ Θείου Δείπνου ὁ ταλαίπωρος.

Θεοτοκίον.
Ἱλέωσαι καὶ ἐμοὶ τὸν ἐκ σπλάγχνων σου, Δέσποινα, καὶ τήρει με

ἄῤῥυπον τὸν σὸν ἱκέτην καὶ ἄμεμπτον, ὅπως εἰσδεχόμενος τὸν
νοητὸν μαργαρίτην ἁγιάζωμαι.

ᾨδὴ ε´. Ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός.
Καθὼς προέφης, Χριστέ, γενέσθω δὴ τῷ εὐτελεῖ δούλῳ σου, καὶ

ἐν ἐμοὶ μεῖνον ὡς ὑπέσχου, ἰδοὺ γὰρ τὸ Σῶμα τρώγω σου τὸ θεῖον
καὶ πίνω τὸ Αἷμὰ σου.

Λόγε Θεοῦ καὶ Θεέ, ὁ ἄνθραξ γένοιτο τοῦ σοῦ Σώματος εἰς
φωτισμὸν τῷ ἐσκοτισμένῳ ἐμοί, καὶ καθαρισμὸν τῆς βεβηλωθεί-
σης ψυχῆς μου τὸ Αἷμὰ σου.

Θεοτοκίον.
Μαρία μῆτερ Θεοῦ, τῆς εὐωδίας τὸ σεπτὸν σκήνωμα, ταῖς σαῖς

εὐχαῖς σκεῦος ἐκλογῆς με ἀπέργασαι, ὅπως τῶν ἁγιασμάτων με-
τέχω τοῦ Τόκου σου.

ᾨδὴ ς´. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων.
Νοῦν, ψυχὴν καὶ καρδίαν ἁγίασον, Σῶτερ, καὶ τὸ σῶμά μου, καὶ

καταξίωσον ἀκατακρίτως, Δέσποτα, τοῖς φρικτοῖς μυστηρίοις προ-
σέρχεσθαι.

Ξενωθείην παθῶν, καὶ τῆς χάριτος σχοίην τε προσθήκην ζωῆς
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καὶ ἀσφάλειαν, διὰ τῆς μεταλήψεως τῶν ἁγίων, Χριστέ, Μυστη-
ρίων σου.

Θεοτοκίον.
Ὁ  Θεοῦ Θεὸς Λόγος ὁ Ἅγιος, ὅλον με ἁγίασον νῦν προσερχό-

μενον τοῖς θείοις Μυστηρίοις σου, τῆς ἁγίας Μητρός σου δεήσεσι.
Κοντάκιον. Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Τὸν Ἄρτον, Χριστέ, λαβεῖν μὴ ὑπερίδῃς με, τὸ Σῶμα τὸ σὸν καὶ
τὸ θεῖον νῦν Αἷμά σου, τῶν ἀχράντων, Δέσποτα, καὶ φρικτῶν Μυ-
στηρίων σου μετασχεῖν τῷ ἀθλίῳ, μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο, γέ-
νοιτο δέ μοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀθάνατον.

ᾨδὴ ζ´. Εἰκόνος χρυσῆς.
Πηγὴ ἀγαθῶν ἡ μετάληψις, Χριστέ, τῶν ἀθανάτων σου νῦν Μυ-

στηρίων, γενηθήτω μοι φῶς καὶ ζωὴ καὶ ἀπάθεια, καὶ πρὸς ἀρετῆς
θειοτέρας προκοπὴν καὶ ἐπίδοσιν πρόξενος, μόνε Ἀγαθέ, ὅπως δο-
ξάζω σε.

Ῥυσθείην παθῶν καὶ ἐχθρῶν καὶ ἀναγκῶν καὶ πάσης θλίψεως,
τρόμῳ καὶ πόθῳ προσιὼν τανῦν, μετ᾿ εὐλαβείας, Φιλάνθρωπε,
σοῦ τοῖς ἀθανάτοις καὶ θείοις Μυστηρίοις καὶ ψάλλων σοι,
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Θεοτοκίον.
Σωτῆρα Χριστὸν ἡ τεκοῦσα ὑπὲρ νοῦν, Θεοχαρίτωτε, ἐκδυσωπῶ

σε νῦν ὁ δοῦλός σου, τὴν καθαρὰν ὁ ἀκάθαρτος, μέλλοντά με νῦν
τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις προσέρχεσθαι, κάθαρον ὅλον
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος.

ᾨδὴ η´. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός.
Τῶν οὐρανίων καὶ φρικτῶν καὶ ἁγίων σου, Χριστέ, νῦν Μυστη-

ρίων, καὶ τοῦ Θείου σου Δείπνου καὶ μυστικοῦ κοινωνὸν γενέσθαι
κἀμὲ καταξίωσον, τὸν ἀπεγνωσμένον, ὁ Θεὸς ὁ Σωτήρ μου.

Ὑπὸ τὴν σὴν καταφυγὼν εὐσπλαγχνίαν, Ἀγαθέ, κράζω σοι φόβῳ,
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Ἐν ἐμοὶ μεῖνον, Σῶτερ, κἀγώ, ὡς ἔφης ἐν σοί, ἰδοὺ γάρ, θαῤῥῶν
τῷ ἐλέει σου, τρώγω σου τὸ Σῶμα καὶ πίνω σου τὸ Αἷμα.

Θεοτοκίον.
Φρίττω δεχόμενος τὸ πῦρ, μὴ φλεχθῶ ὡσεὶ κηρὸς καὶ ὡσεὶ χόρ-

τος. Ὤ φρικτοῦ Μυστηρίου! Ὤ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ! Πῶς θείου Σώ-
ματος καὶ Αἵματος ὁ πηλὸς μετέχω καὶ ἀφθαρτοποιοῦμαι;

ᾨδὴ θ´. Ἀνάρχου γεννήτορος.
Χρηστός ἐστι, γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὁ Κύριος, δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς

γὰρ πάλαι γενόμενος, ἅπαξ ἑαυτόν τε προσάξας, ὡς προσφορὰν
Πατρὶ τῷ ἰδίῳ ἀεὶ σφαγιάζεται, ἁγιάζων τοὺς μετέχοντας.

Ψυχὴν σὺν τῷ σώματι ἁγιασθείην, Δέσποτα, φωτισθείην, σω-
θείην, γενοίμην οἶκός σου τῇ τῶν Μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερῶν,
ἔνοικόν σε ἔχων σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εὐεργέτα Πολυέλεε.

Ὡς πῦρ γενηθήτω μοι καὶ ὡσεὶ φῶς τὸ Σῶμά σου καὶ τὸ Αἷμα,
Σωτήρ μου, τὸ τιμιώτατον, φλέγον ἁμαρτίας τὴν ὕλην, καὶ
ἐμπιπρῶν παθῶν τὰς ἀκάνθας καὶ ὅλον φωτίζον με προσκυνεῖν
σου τὴν Θεότητα.

Θεοτοκίον.
Θεὸς σεσωμάτωται, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων σου, ὅθεν πᾶσα

ὑμνεῖ σε γενεά, Δέσποινα, νόων τε τὰ πλήθη δοξάζει, ὡς διὰ σοῦ
σαφῶς κατιδόντα τὸν πάντων δεσπόζοντα, οὐσιωθέντα τὸ
ἀνθρώπινον.

Καὶ εὐθὺς τὸ Ἄξιόν ἐστιν. Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον (γ´).
Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Ἀποδείπνου καὶ Ἀπόλυσις.

Τῌ ΕΠΑΥΡΙΟΝ
Τὴν πρωΐαν μετὰ τὴν συνήθη Ἑωθινὴν Ἀκολουθίαν, λέγε,

Τρισάγιον... Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς... Κύριε, ἐλέησον (γ´) Δόξα.
Καὶ νῦν. Πάτερ ἡμῶν... Ὅτι σοῦ ἐστιν... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´) Δόξα. Καὶ νῦν.
Δεῦτε προσκυνήσωμεν... (γ´), 

Στὴ συνέχεια τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς.
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Ψαλμὸς ΚΒ´ (22)
ύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει, εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κα-
τεσκήνωσεν. Ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, τὴν ψυχήν μου

ἐπέστρεψεν. Ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι
κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ. Ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με πα-
ρεκάλεσαν. Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων
με. Ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με
ὡσεὶ κράτιστον. Καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
μου. Καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Ψαλμὸς ΚΓ´ (23)
οῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες
οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. Αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν

αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν. Τὶς ἀναβήσεται εἰς τὸ
ὄρος τοῦ Κυρίου; ἢ τὶς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; Ἀθῷος χερσὶ
καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν
αὑτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ. Οὗτος λήψε-
ται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου, καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος
αὐτοῦ. Αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσω-
πον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ
ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.
Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνα-
τός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν,
καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς
δόξης. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος τῶν δυνά-
μεων, αὐτός ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.

Ψαλμὸς ΡΙΕ´ (115)
πίστευσα, διὸ ἐλάλησα, ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. Ἐγὼ δὲ
εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου, Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης. Τί

ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; Ποτή-
ριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Τὰς
εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω, ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

Τ

Κ

Ε
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Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Ὦ  Κύριε, ἐγὼ
δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου,
διέῤῥηξας τοὺς δεσμούς μου. Σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐν
ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλέσομαι. Τὰς εὐχὰς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω
ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἐν αὐλαῖς οἴκου Κυρίου ἐν μέσῳ
σου, Ἱερουσαλήμ.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα (γ´). Δόξα σοι ὁ Θεός. Κύριε, ἐλέησον (γ´).

Καὶ τὰ παρόντα τροπάρια.  Ἦχος πλ. β´.
ὰς ἀνομίας μου πάριδε, Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ τὴν
καρδίαν μου καθάρισον, ναὸν αὐτὴν ποιῶν τοῦ ἀχράντου σου

Σώματος καὶ Αἵματος, μή με ἐξουδενώσῃς ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώ-
που, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

Δόξα.
ἰς τὴν μετάληψιν τῶν Ἁγιασμάτων σου πῶς ἀναιδεσθῶ ὁ
ἀνάξιος; ἐὰν γὰρ τολμήσω σοι προσελθεῖν σὺν τοῖς ἀξίοις, ὁ

χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ Δείπνου, καὶ κατάκρισιν προξε-
νήσω τῇ πολυαμαρτήτῳ μου ψυχῇ. Καθάρισον, Κύριε, τὸν ῥύπον
τῆς ψυχῆς μου καὶ σῶσόν με, ὡς φιλάνθρωπος.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον
ολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε, πταισμάτων, πρὸς σὲ κα-
τέφυγον, ἁγνή, σωτηρίας δεόμενος. Ἐπίσκεψαι τὴν

ἀσθενοῦσάν μου ψυχὴν καὶ πρέσβευε τῷ Υἱῷ σου καὶ Θεῷ ἡμῶν,
δοθῆναί μοι τὴν ἄφεσιν, ὧν ἔπραξα δεινῶν, μόνη εὐλογημένη.

Τῇ δὲ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλη Πέμπτη, τὸ παρόν.
τε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο,
τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβὴς φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο καὶ

ἀνόμοις κριταῖς σέ, τὸν δίκαιον Κριτήν, παραδίδωσι. Βλέπε, χρη-
μάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε
ἀκόρεστον ψυχήν, τὴν διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ
πάντας ἀγαθός, Κύριε, δόξα σοι. 

Κύριε, ἐλέησον (μ´). 
Μετανοίας ὅσας βούλει, καὶ ἀμέσως τὰς ἑπομένας Ἰκετηρίους Εὐχάς.

Τ

Ε

Ο

Π
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ΣΤΙΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
Περὶ τοῦ, πῶς δεῖ προσέρχεσθαι τοῖς Ἀχράντοις Μυστηρίοις 

Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ.
Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, Σῶμα Δεσπότου, φόβῳ πρόσελθε,

μὴ φλεγῇς, πῦρ τυγχάνει. Θεῖον δὲ πίνων Αἷμα πρὸς μετουσίαν,
πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σὲ λυποῦσιν, ἔπειτα θαῤῥῶν, μυστικὴν
βρῶσιν φάγε.

Πρὸ τοῦ μετασχεῖν τῆς φρικώδους θυσίας, τοῦ ζωοποιοῦ Σώμα-
τος τοῦ Δεσπότου, τῷδε πρόσευξαι τῷ τρόπῳ μετὰ τρόμου.

ΕΥΧΗ Α´ Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ
τῆς ἀθανασίας, ὁ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως δημι-

ουργός, ὁ τοῦ ἀνάρχου Πατρὸς συναΐδιος Υἱὸς καὶ συνάναρχος, ὁ
δι᾿ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σάρκα φορέ-
σας, καὶ σταυρωθεὶς καὶ τυθεὶς ὑπὲρ τῶν ἀχαρίστων καὶ
ἀγνωμόνων ἡμῶν, καὶ τῷ οἰκείῳ σου Αἵματι ἀναπλάσας τὴν
φθαρεῖσαν ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας φύσιν ἡμῶν, αὐτὸς ἀθάνατε
Βασιλεῦ, πρόσδεξαι κἀμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὴν μετάνοιαν καὶ
κλῖνον τὸ οὖς σου ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μου,
ἥμαρτον γάρ, Κύριε, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου
καὶ οὔκ εἰμι ἄξιος ἀτενίσαι εἰς τὸ ὕψος τῆς δόξης σου, παρώργισα
γάρ σου τὴν ἀγαθότητα, τὰς σὰς ἐντολὰς παραβὰς καὶ μὴ
ὑπακούσας τοῖς σοῖς προστάγμασιν. Ἀλλὰ σύ, Κύριε, ἀνεξίκακος
ὤν, μακρόθυμός τε καὶ πολυέλεος, οὐ παρέδωκάς με συναπολέ-
σθαι ταῖς ἀνομίαις μου, τὴν ἐμὴν πάντως ἀναμένων ἐπιστροφήν.
Σὺ γὰρ εἶπας, φιλάνθρωπε, διὰ τοῦ προφήτου σου, ὅτι οὐ θελήσει
θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν
αὐτόν, οὐ γὰρ βούλει, Δέσποτα, τὸ πλάσμα τῶν σῶν ἀπολέσθαι
χειρῶν, οὐδὲ εὐδοκεῖς ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ἀνθρώπων, ἀλλὰ θέλεις πάν-
τας σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Διὸ κἀγώ, εἰ καὶ
ἀνάξιὸς εἰμι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ αὐτῆς τῆς προσκαίρου
ζωῆς ὅλον ἑμαυτὸν ὑποτάξας τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ ταῖς ἡδοναῖς δουλώ-

Δ
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σας καὶ τὴν σὴν ἀχρειώσας εἰκόνα, ἀλλὰ ποίημα καὶ πλάσμα σὸν
γεγονώς, οὐκ ἀπογινώσκω τὴν ἐμαυτοῦ σωτηρίαν ὁ ἄθλιος, τῇ δὲ
σῇ ἀμετρήτῳ εὐσπλαγχνίᾳ θαῤῥήσας προσέρχομαι. Δέξαι οὖν
κἀμέ, φιλάνθρωπε Χριστέ, ὡς τὴν Πόρνην, ὡς τὸν Λῃστήν, ὡς τὸν
Τελώνην καὶ ὡς τὸν Ἄσωτον, καὶ ἆρόν μου τὸ βαρὺ φορτίον τῶν
ἁμαρτιῶν, ὁ τὴν ἁμαρτίαν αἴρων τοῦ κόσμου καὶ τὰς ἀσθενείας
τῶν ἀνθρώπων ἰώμενος, ὁ τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους
πρὸς σεαυτὸν καλῶν καὶ ἀναπαύων, ὁ μὴ ἐλθὼν καλέσαι δικαίους,
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν, καὶ καθάρισόν με ἀπὸ παντὸς
μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, δίδαξόν με ἐπιτελεῖν ἁγιωσύνην
ἐν φόβῳ σου, ἵνα ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς μου,
τῶν ἁγιασμάτων σου τὴν μερίδα ὑποδεχόμενος, ἑνωθῶ τῷ ἁγίῳ
Σώματί σου καὶ Αἵματι, καὶ ἕξω σε ἐν ἐμοὶ κατοικοῦντα καὶ μένοντα
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι. Ναί, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεός μου, καὶ μὴ εἰς κρῖμά μοι γένοιτο ἡ μετάληψις τῶν ἀχράντων
καὶ ζωοποιῶν Μυστηρίων σου, μηδὲ ἀσθενὴς γενοίμην ψυχῇ τε
καὶ σώματι, ἐκ τοῦ ἀναξίως αὐτῶν μεταλαμβάνειν, ἀλλὰ δός μοι,
μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς, ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τὴν
μερίδα τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς Πνεύματος ἁγίου κοινωνίαν, εἰς
ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου καὶ εἰς εὐπρόσδεκτον ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ
τοῦ φοβεροῦ βήματός σου, ὅπως ἂν κἀγώ, σὺν πᾶσι τοῖς ἐκλεκτοῖς
σου, μέτοχος γένωμαι τῶν ἀκηράτων σου ἀγαθῶν, ὧν ἡτοίμασας
τοῖς ἀγαπῶσί σε, Κύριε, ἐν οἷς δεδοξασμένος ὑπάρχεις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.

ΕYXΗ B´ (τοῦ αὐτοῦ)
ἶδα, Κύριε, ὅτι ἀναξίως μεταλαμβάνω τοῦ ἀχράντου σου Σώ-
ματος καὶ τοῦ τιμίου σου Αἵματος καὶ ἔνοχὸς εἰμι καὶ κρῖμα

ἐμαυτῷ ἐσθίω καὶ πίνω, μὴ διακρίνων τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου, ἀλλὰ τοῖς οἰκτιρμοῖς σου θαῤῥῶν, προσέρ-
χομαί σοι τῷ εἰπόντι. Ὁ τρώγων μου τὴν Σάρκα καὶ πίνων μου τὸ
Αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Σπλαγχνίσθητι οὖν, Κύριε, καὶ
μὴ παραδειγματίσῃς με τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ ποίησον μετ᾿ ἐμοῦ

ο
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κατὰ τὸ ἔλεός σου, καὶ γενέσθω μοι τὰ ἅγια ταῦτα εἰς ἴασιν καὶ
κάθαρσιν καὶ φωτισμὸν καὶ φυλακτήριον καὶ σωτηρίαν καὶ
ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἰς ἀποτροπὴν πάσης φαντασίας
καὶ πονηρᾶς πράξεως καὶ ἐνεργείας διαβολικῆς, κατὰ διάνοιαν τῆς
ἐν τοῖς μέλεσί μου ἐνεργουμένης, εἰς παῤῥησίαν καὶ ἀγάπην τὴν
πρὸς σέ, εἰς διόρθωσιν βίου καὶ ἀσφάλειαν, εἰς αὔξησιν ἀρετῆς
καὶ τελειότητος, εἰς πλήρωσιν ἐντολῶν, εἰς Πνεύματος ἁγίου κοι-
νωνίαν, εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου καὶ εἰς ἀπολογίαν
εὐπρόσδεκτον, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματός σου, μὴ εἰς κρῖμα ἢ
εἰς κατάκριμα.

ΕΥΧΗ Γ´ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ύριε ὁ Θεός μου, οἶδα, ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος οὐδὲ ἱκανός, ἵνα μου
ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς, διότι ὅλη

ἔρημος καὶ καταπεσοῦσὰ ἐστι, καὶ οὐκ ἔχεις παρ᾿ ἐμοὶ τόπον ἄξιον
τοῦ κλῖναι τὴν κεφαλήν. Ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ὕψους δι᾿ ἡμᾶς ἐταπείνωσας
σεαυτόν, συμμετρίασον καὶ νῦν τῇ ταπεινώσει μου. Καὶ ὡς κατε-
δέξω ἐν τῷ σπηλαίῳ καὶ φάτνῃ ἀλόγων ἀνακλιθῆναι, οὕτω κατά-
δεξαι καὶ ἐν τῇ φάτνῃ τῆς ἀλόγου μου ψυχῆς καὶ ἐν τῷ
ἐσπιλωμένῳ μου σώματι εἰσελθεῖν. Καὶ ὡς οὐκ ἀπηξίωσας
εἰσελθεῖν καὶ συνδειπνῆσαι ἁμαρτωλοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ
λεπροῦ, οὕτω κατάδεξαι εἰσελθεῖν καὶ εἰς τὸν οἶκον τῆς ταπεινῆς
μου ψυχῆς, τοῦ λεπροῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ. Καὶ ὡς οὐκ ἀπώσω τὴν
ὁμοίαν μοι πόρνην καὶ ἁμαρτωλόν, προσερχομένην καὶ ἁπτομένην
σου, οὕτω σπλαγχνίσθητι καὶ ἐπ᾿ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ,
προσερχομένῳ σοι καὶ ἁπτομένῳ σου. Καὶ ὡς οὐκ ἐβδελύξω τὸ
ῥυπαρὸν ἐκείνης στόμα καὶ ἐναγὲς καταφιλοῦν σε, μηδὲ ἐμοῦ
βδελύξῃ τὸ ῥυπαρώτερον ἐκείνης στόμα καὶ ἐναγέστερον, μηδὲ
τὰ ἔμμυσα καὶ ἀκάθαρτά μου χείλη καὶ βέβηλα, καὶ τὴν
ἀκαθαρτοτέραν μου γλῶσσαν. Ἀλλὰ γενέσθω μοι ὁ ἄνθραξ τοῦ
παναγίου σου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου Αἵματος εἰς ἁγιασμὸν
καὶ φωτισμὸν καὶ ῥῶσιν τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,
εἰς κουφισμὸν τοῦ βάρους τῶν πολλῶν μου πλημμελημάτων, εἰς

Κ
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φυλακτήριον πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας, εἰς ἀποτροπὴν καὶ
ἐμπόδιον τῆς φαύλης μου καὶ πονηρᾶς συνηθείας, εἰς
ἀπονέκρωσιν τῶν παθῶν, εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς
προσθήκην τῆς θείας σου χάριτος καὶ τῆς σῆς βασιλείας οἰκείωσιν.
Οὐ γὰρ ὡς καταφρονῶν προσέρχομαί σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀλλ᾿ ὡς
θαῤῥῶν τῇ ἀφάτῳ σου ἀγαθότητι, καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πολὺ
ἀφιστάμενος τῆς κοινωνίας σου, θηριάλωτος ὑπὸ τοῦ νοητοῦ
λύκου γένωμαι. Διὸ δέομαί σου, ὡς μόνος ὢν ἅγιος, Δέσποτα,
ἁγίασὸν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν,
τοὺς νεφροὺς καὶ τὰ σπλάγχνα, καὶ ὅλον με ἀνακαίνισον καὶ
ῥίζωσον τὸν φόβον σου ἐν τοῖς μέλεσί μου, καὶ τὸν ἁγιασμόν σου
ἀνεξάλειπτον ἀπ᾿ ἐμοῦ ποίησον. Καὶ γενοῦ μοι βοηθὸς καὶ
ἀντιλήπτωρ, κυβερνῶν ἐν εἰρήνῃ τὴν ζωήν μου, καταξιῶν με καὶ
τῆς ἐκ τῶν δεξιῶν σου παραστάσεως μετὰ τῶν ἁγίων σου, εὐχαῖς
καὶ πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός, τῶν ἀΰλων σου
λειτουργῶν καὶ ἀχράντων Δυνάμεων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν
ἀπ᾿ αἰῶνος σοι εὐαρεστησάντων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Δ´ (τοῦ αὐτοῦ)
ὔκ εἰμι ἱκανός, Δέσποτα Κύριε, ἵνα εἰσέλθῃς ὑπὸ τὴν στέγην
τῆς ψυχῆς μου, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ βούλει σύ, ὡς φιλάνθρωπος,

οἰκεῖν ἐν ἐμοί, θαῤῥῶν προσέρχομαι. Κελεύεις, ἀναπετάσω τὰς
πύλας, ἃς σὺ μόνος ἐδημιούργησας, καὶ εἰσέρχῃ μετὰ φιλανθρω-
πίας, ὡς πέφυκας, εἰσέρχῃ καὶ φωτίζεις τὸν ἐσκοτισμένον μου λο-
γισμόν. Πιστεύω ὡς τοῦτο ποιήσεις, οὐ γὰρ Πόρνην
προσελθοῦσὰν σοι μετὰ δακρύων ἀπέφυγες, οὐδὲ Τελώνην
ἀπεβάλου μετανοήσαντα, οὐδὲ Λῃστὴν ἐπιγνόντα τὴν βασιλείαν
σου ἀπεδίωξας, οὐδὲ Διώκτην μετανοήσαντα κατέλιπες, ὃ ἦν,
ἀλλὰ τοὺς ὑπὸ τῆς μετανοίας προσαχθέντας, ἅπαντας ἐν τῷ χορῷ
τῶν σῶν φίλων κατέταξας, ὁ μόνος ὑπάρχων εὐλογημένος πάν-
τοτε, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ε´ (τοῦ αὐτοῦ)
ύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, ἄνες, ἄφες, ἱλάσθητι καὶk
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συγχώρησὸν μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἀχρείῳ καὶ ἀναξίῳ δούλῳ σου,
τὰ πταίσματα καὶ πλημμελήματα καὶ παραπτώματά μου, ὅσα σοι
ἐκ νεότητός μου μέχρι τῆς παρούσης ἡμέρας καὶ ὥρας ἥμαρτον,
εἴτε ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, εἴτε ἐν λόγοις ἢ ἔργοις ἢ ἐνθυμήμασιν
ἢ διανοήμασι καὶ ἐπιτηδεύμασι, καὶ πάσαις μου ταῖς αἰσθήσεσι.
Καὶ τῇ πρεσβείᾳ τῆς ἀσπόρως κυησάσης σε παναχράντου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μητρός σου, τῆς μόνης ἀκαταισχύντου
ἐλπίδος καὶ προστασίας καὶ σωτηρίας μου, καταξίωσόν με
ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων καὶ ἀθανάτων καὶ
ζωοποιῶν καὶ φρικτῶν Μυστηρίων σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ
εἰς ζωὴν αἰώνιον, εἰς ἁγιασμὸν καὶ φωτισμὸν καὶ ῥώμην καὶ ἴασιν
καὶ ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ εἰς ἐξάλειψιν καὶ παντελῆ
ἀφανισμὸν τῶν πονηρῶν μου λογισμῶν καὶ ἐνθυμήσεων καὶ προ-
λήψεων καὶ νυκτερινῶν φαντασιῶν τῶν σκοτεινῶν καὶ πονηρῶν
πνευμάτων. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα καὶ
ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ϛ´  Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μόνος ἔχων ἐξουσίαν
ἀνθρώποις ἀφιέναι ἁμαρτίας, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, πά-

ριδέ μου πάντα τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ πταίσματα, καὶ ἀξίωσόν με
ἀκατακρίτως μεταλαβεῖν τῶν θείων καὶ ἐνδόξων καὶ ἀχράντων καὶ
ζωοποιῶν σου Μυστηρίων, μὴ εἰς κόλασιν, μὴ εἰς προσθήκην
ἁμαρτιῶν, ἀλλ᾿ εἰς καθαρισμὸν καὶ ἁγιασμὸν καὶ ἀῤῥαβῶνα τῆς μελ-
λούσης ζωῆς καὶ βασιλείας, εἰς τεῖχος καὶ βοήθειαν καὶ ἀνατροπὴν τῶν
ἐναντίων καὶ εἰς ἐξάλειψιν τῶν πολλῶν μου πλημμελημάτων. Σὺ γὰρ
εἶ Θεὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ζ´  Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου
πὸ ῥυπαρῶν χειλέων,ἀπὸ βδελυρᾶς καρδίας, ἀπὸ ἀκαθάρτου
γλώττης, ἐκ ψυχῆς ἐῤῥυπωμένης, δέξαι δέησιν, Χριστέ μου, καὶ μὴ
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παρωσάμενός μου, μὴ τοὺς λόγους, μὴ τοὺς τρόπους, μηδὲ τὴν
ἀναισχυντίαν, δός μοι παῤῥησίᾳ λέγειν, ἃ βεβούλευμαι, Χριστέ μου,
μᾶλλον δὲ καὶ δίδαξόν με, τί με δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν. Ἥμαρτον ὑπὲρ
τὴν Πόρνην ἥ, μαθοῦσα ποῦ κατάγεις, μύρον ἐξωνησαμένη, ἦλθε
τολμηρῶς ἀλεῖψαι, σοῦ τοὺς πόδας τοῦ Χριστοῦ μου, τοῦ Δεσπότου
καὶ Θεοῦ μου. Ὡς ἐκείνην οὐκ ἀπώσω,προσελθοῦσαν ἐκ καρδίας,μηδ᾿
ἐμὲ βδελύξῃ, Λόγε,σοὺς δὲ πάρασχέ μοι πόδας καὶ κρατῆσαι καὶ
φιλῆσαι,καὶ τῷ ῥείθρῳ τῶν δακρύων,ὡς πολυτιμήτῳ μύρῳ,τούτους
τολμηρῶς ἀλεῖψαι. Πλῦνόν με τοῖς δάκρυσί μου,κάθαρον αὐτοῖς με,
Λόγε,ἄφες καὶ τὰ πταίσματά μου,καὶ συγγνώμην πάρασχέ μοι. Οἶδας
τῶν κακῶν τὸ πλῆθος,οἶδας καὶ τὰ τραύματά μου,καὶ τοὺς μώλωπας
ὁρᾷς μου ἀλλὰ καὶ τὴν πίστιν οἶδας καὶ τὴν προθυμίαν βλέπεις καὶ τοὺς
στεναγμοὺς ἀκούεις. Οὐ λανθάνει σε, Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά
μου, οὐδὲ σταλαγμὸς δακρύων, οὐδὲ σταλαγμοῦ τι μέρος. Τὸ μὲν
ἀκατέργαστόν μου ἔγνωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου,ἐπὶ τὸ βιβλίον δέ σου,καὶ
τὰ μήπω πεπραγμένα,γεγραμμένα σοι τυγχάνει. Ἴδε τὴν ταπείνωσίν
μου,ἴδε μου τὸν κόπον, ὅσος!καὶ τὰς ἁμαρτίας πάσας ἄφες μοι, Θεὲ
τῶν ὅλων,ἵνα καθαρᾷ καρδίᾳ,περιτρόμῳ διανοίᾳ καὶ ψυχῇ
συντετριμμένῃ,τῶν ἀχράντων σου μετάσχω καὶ πανάγνων μυστη-
ρίων,οἷς ζωοῦται καὶ θεοῦται πᾶς ὁ τρώγων σε καὶ πίνωνἐξ εἰλικρινοῦς
καρδίας. Σὺ γὰρ εἶπας, Δέσποτά μου,Πᾶς ὁ τρώγων μου τὴν
Σάρκα,πίνων δέ μου καὶ τὸ Αἷμα,ἐν ἐμοὶ μὲν οὗτος μένει,ἐν αὐτῷ δ᾿
ἐγὼ τυγχάνω. Ἀληθὴς ὁ λόγος πάντως τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ μου.Τῶν
γὰρ θείων ὁ μετέχων καὶ θεοποιῶν χαρίτων,οὔμενουν, οὐκ ἔστι
μόνος,ἀλλὰ μετὰ σοῦ, Χριστέ μου,τοῦ φωτὸς τοῦ τρισηλίου,τοῦ φωτί-
ζοντος τὸν κόσμον. Ἵνα γοῦν μὴ μόνος μένω δίχα σου τοῦ
Ζωοδότου,τῆς πνοῆς μου, τῆς ζωῆς μου,τοῦ ἀγαλλιάματός μου,τῆς τοῦ
κόσμου σωτηρίας, διὰ τοῦτό σοι προσῆλθον,ὡς ὁρᾷς μετὰ δακρύων
καὶ ψυχῆς συντετριμμένης, λύτρον τῶν ἐμῶν πταισμάτων ἱκετεύων τοῦ
λαβεῖν με, καὶ τῶν σῶν ζωοπαρόχων καὶ ἀμέμπτων μυστηρίων
μετασχεῖν ἀκατακρίτως, ἵνα μείνῃς, καθὼς εἶπας, μετ᾿ ἐμοῦ τοῦ τρισα-
θλίου, ἵνα μή, χωρὶς εὑρών με τῆς σῆς χάριτος, ὁ πλάνος, ἀφαρπάσῃ
με δολίως, καὶ πλανήσας ἀπαγάγῃ τῶν θεοποιῶν σου λόγων. Διὰ τοῦτό
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σοι προσπίπτω καὶ θερμῶς ἀναβοῶ σοι, ὡς τὸν Ἄσωτον ἐδέξω,καὶ τὴν
Πόρνην προσελθοῦσαν,οὕτω δέξαι με τὸν πόρνον καὶ τὸν ἄσωτον,
Οἰκτίρμον,ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ νῦν με προσερχόμενόν σοι. Οἶδα,
Σῶτερ, ὅτι ἄλλος,ὡς ἐγώ, οὐκ ἔπταισέ σοι οὐδὲ ἔπραξε τὰς πράξεις,ἃς
ἐγὼ κατειργασάμην. Ἀλλὰ τοῦτο πάλιν οἶδα, ὡς οὐ μέγεθος πταισμά-
των,οὐχ ἁμαρτημάτων πλῆθος,ὑπερβαίνει τοῦ Θεοῦ μου τὴν πολλὴν
μακροθυμίαν, καὶ φιλανθρωπίαν ἄκραν, ἀλλ᾿ ἐλαίῳ συμπαθείας, τοὺς
θερμῶς μετανοοῦντας, καὶ καθαίρεις καὶ λαμπρύνεις καὶ φωτὸς ποιεῖς
μετόχους, κοινωνοὺς Θεότητός σου ἐργαζόμενος ἀφθόνως,καί, τὸ
ξένον καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώπων διανοίαις, ὁμιλεῖς αὐτοῖς πολλάκις,
ὥσπερ φίλοις σου γνησίοις. Ταῦτα τολμηρὸν ποιεῖ με, ταῦτά με πτεροῖ,
Χριστέ μου, καὶ θαῤῥῶν ταῖς σαῖς πλουσίαις πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαις,
χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα, τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνω,χόρτος ὢν καὶ
ξένον θαῦμα! δροσιζόμενος ἀφράστως ὡσπεροῦν ἡ βάτος πάλαι,ἡ
ἀφλέκτως καιομένη. Τοίνυν εὐχαρίστῳ γνώμῃ,εὐχαρίστῳ δὲ καρδίᾳ,
εὐχαρίστοις μέλεσί μου,τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σαρκός μου προσκυνῶ καὶ
μεγαλύνω καὶ δοξάζω σε, Θεέ μου,ὡς εὐλογημένον ὄντα νῦν τε καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας.

Εὐχὴ Η´ Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ
μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος Κύριος, ὁ δι᾿ οἶκτον φιλανθρω-

πίας ἀνεκδιήγητον τὸ ἡμέτερον ὅλον προσλαβόμενος φύ-
ραμα, ἐκ τῶν ἁγνῶν καὶ παρθενικῶν αἱμάτων τῆς ὑπερφυῶς
κυησάσης σε, Πνεύματος Θείου ἐπελεύσει καὶ εὐδοκίᾳ Πατρὸς
ἀϊδίου, Χριστὲ Ἰησοῦ, σοφία Θεοῦ καὶ εἰρήνη καὶ δύναμις, ὁ τῷ
προσλήμματὶ σου τὰ ζωοποιὰ καὶ σωτήρια πάθη καταδεξάμενος,
τὸν Σταυρόν, τοὺς ἤλους, τὴν λόγχην, τὸν θάνατον, νέκρωσόν μου
τὰ ψυχοφθόρα πάθη τοῦ σώματος. Ὁ τῇ ταφῇ σου τὰ τοῦ ᾅδου
σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου διὰ τῶν ἀγαθῶν λογισμῶν τὰ
πονηρὰ διαβούλια, καὶ τὰ τῆς πονηρίας πνεύματα διασκέδασον.
Ὁ τῇ τριημέρῳ σου καὶ ζωηφόρῳ Ἀναστάσει τὸν πεπτωκότα προ-
πάτορα ἀναστήσας, ἀνάστησόν με τῇ ἁμαρτίᾳ κατολισθήσαντα,
τρόπους μοι μετανοίας ὑποτιθέμενος. Ὁ τῇ ἐνδόξῳ σου Ἀναλήψει
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τῆς σαρκὸς θεώσας τὸ πρόσλημμα καὶ τοῦτο τῇ δεξιᾷ καθέδρᾳ τι-
μήσας τοῦ Πατρός, ἀξίωσόν με, διὰ τῆς τῶν ἁγίων σου μυστηρίων
μεταλήψεως, τῆς δεξιᾶς μερίδος τῶν σῳζομένων τυχεῖν. Ὁ τῇ
ἐπιδημίᾳ τοῦ παρακλήτου Πνεύματος σκεύη τίμια τοὺς ἱερούς
σου μαθητὰς ἐργασάμενος, δοχεῖον κἀμὲ τῆς αὐτοῦ ἀνάδειξον
ἐπελεύσεως. Ὁ μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι κρῖναι τὴν οἰκουμένην ἐν
δικαιοσύνῃ, εὐδόκησον κἀμὲ προϋπαντῆσαὶ σοι ἐν νεφέλαις τῷ
ποιητῇ καὶ πλάστῃ μου σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις σου, ἵνα ἀτελευτήτως
δοξολογῶ καὶ ἀνυμνῶ σε, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ Θ´ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
ρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ σου παρέστηκα καὶ τῶν δεινῶν
λογισμῶν οὐκ ἀφίσταμαι, ἀλλὰ σύ, Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ Τελώνην

δικαιώσας καὶ Χαναναίαν ἐλεήσας καὶ τῷ Λῃστῇ παραδείσου
πύλας ἀνοίξας, ἄνοιξόν μοι τὰ σπλάγχνα τῆς φιλανθρωπίας σου
καὶ δέξαι με προσερχόμενον καὶ ἁπτόμενόν σου, ὡς τὴν Πόρνην
καὶ τὴν Αἱμόῤῥουν, ἡ μὲν γάρ, τοῦ κρασπέδου σου ἁψαμένη
εὐχερῶς τὴν ἴασιν ἔλαβεν, ἡ δέ, τοὺς σοὺς ἀχράντους πόδας κρα-
τήσασα, τὴν λύσιν τῶν ἁμαρτημάτων ἐκομίσατο. Ἐγὼ δὲ ὁ
ἐλεεινός, ὅλον τὸ Σῶμα τολμῶν δέξασθαι, μὴ καταφλεχθείην,
ἀλλὰ δέξαι με, ὥσπερ ἐκείνας, καὶ φώτισόν μου τὰ τῆς ψυχῆς
αἰσθητήρια, καταφλέγων μου τὰ τῆς ἁμαρτίας ἐγκλήματα, πρε-
σβείαις τῆς ἀσπόρως τεκούσης σε καὶ τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων.
Ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Εὐχὴ Ι´ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς

σῶσαι, ὦν πρῶτὸς εἰμι ἐγώ. Ἔτι πιστεύω ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ
ἄχραντον Σῶμά σου καὶ τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ τίμιον Αἷμά σου. Δέο-
μαι οὖν σου, Ἐλέησόν με καὶ συγχώρησὸν μοι τὰ παραπτώματά
μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν
γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ, καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν
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ἀχράντων σου μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν
αἰώνιον. Ἀμήν.

Ἀπερχόμενος δὲ μεταλαβεῖν, λέγε τοὺς παρόντας στίχους.
Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ

δού, βαδίζω πρὸς θείαν κοινωνίαν, Πλαστουργέ, μὴ φλέξῃς με
τῇ μετουσίᾳ,πῦρ γὰρ ὑπάρχεις τοὺς ἀναξίους φλέγον,ἀλλ᾿ οὖν

κάθαρον ἐκ πάσης με κηλῖδος.
οῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν
με παράλαβε, οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω,

οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας, ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς
ὁμολογῶ σοι, Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

εουργὸν Αἷμα φρίξον, ἄνθρωπε, βλέπων,ἄνθραξ γάρ ἐστι τοὺς
ἀναξίους φλέγων,Θεοῦ τὸ Σῶμα καὶ θεοῖ με καὶ τρέφει,θεοῖ

τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν τρέφει ξένως.
θελξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι,
ἀλλὰ κατάφλεξον πυρὶ ἀΰλῳ τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ

ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν
μεγαλύνω, Ἀγαθέ, παρουσίας σου.

ν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ
ἀνάξιος; Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ

χιτών με ἐλέγχει ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου
καὶ σῶσόν με, ὡς φιλάνθρωπος.

έσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, μὴ εἰς
κρῖμὰ μοι γένοιτο τὰ Ἅγια ταῦτα διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με, ἀλλ᾿

εἰς κάθαρσιν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ εἰς
ἀῤῥαβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας. Ἐμοὶ δὲ τῷ
προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου.  

οῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦσήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με
παράλαβε, οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω, οὐ

φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας, ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ
σοι, Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Ι

Τ

Θ

Ε

Ε

Δ

Τ
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Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, 
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἀνωνύμου.
Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε, ὁ Θεός μου, ὅτι οὐκ ἀπώσω με τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ κοινωνόν

με γενέσθαι τῶν ἁγιασμάτων σου κατηξίωσας. Εὐχαριστῶ σοι, ὅτι με τὸν ἀνάξιον
μεταλαβεῖν τῶν ἀχράντων σου καὶ ἐπουρανίων δωρεῶν κατηξίωσας. Ἀλλά, Δέσποτα φι-
λάνθρωπε, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανών τε καὶ ἀναστὰς καὶ χαρισάμενος ἡμῖν τὰ φρικτὰ ταῦτα
καὶ ζωοποιά σου Μυστήρια, ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων
ἡμῶν, δὸς γενέσθαι ταῦτα κἀμοὶ εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος, εἰς ἀποτροπὴν παντὸς
ἐναντίου, εἰς φωτισμὸν τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας μου, εἰς εἰρήνην τῶν ψυχικῶν μου
δυνάμεων, εἰς πίστιν ἀκαταίσχυντον, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς πλησμονὴν σοφίας, εἰς
περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς προσθήκην τῆς θείας σου χάριτος καὶ τῆς σῆς βασιλείας
οἰκείωσιν· ἵνα ἐν τῷ ἁγιασμῷ σου δι᾿ αὐτῶν φυλαττόμενος, τῆς σῆς χάριτος μνημονεύω
διὰ παντὸς καὶ μηκέτι ἐμαυτῷ ζῶ, ἀλλὰ σοὶ τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ εὐεργέτῃ. Καὶ οὕτω
τοῦ τῇδε βίου ἀπάρας ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, εἰς τὴν ἀΐδιον καταντήσω ἀνάπαυσιν, ἔνθα
ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἀπέραντος ἡδονὴ τῶν καθορώντων τοῦ
σοῦ προσώπου τὸ κάλλος τὸ ἄῤῥητον. Σὺ γὰρ εἶ τὸ ὄντως ἐφετὸν καὶ ἡ ἀνέκφραστος
εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ κτίσις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν.

Μεγάλου Βασιλείου
Δέσποτα Χριστὲ ὁ Θεός, βασιλεῦ τῶν αἰώνων καὶ δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, εὐχαριστῶ

σοι ἐπὶ πᾶσιν, οἷς παρέσχου μοι ἀγαθοῖς, καὶ ἐπὶ τῇ μεταλήψει τῶν ἀχράντων καὶ
ζωοποιῶν σου μυστηρίων. Δέομαι οὖν σου, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε· φύλαξόν με ὑπὸ τὴν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Θ.ΜΕΤΑΛΗΨΙΝΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Θ.ΜΕΤΑΛΗΨΙΝ
Στίχοι προτρεπτικοί· Ἐπὰν δὲ τύχῃς τῆς καλῆς μετουσίας τῶν ζωοποιῶν
μυστικῶν δωρημάτων, ὕμνησον εὐθύς, εὐχαρίστησον μέγα, καὶ τάδε
θερμῶς ἐκ ψυχῆς Θεῷ λέγε· Δόξα σοι, ὁ Θεός· δόξα σοι, ὁ Θεός· δόξα σοι,
ὁ Θεός! Καὶ ἀμέσως τὰς ἐπομένας εὐχαριστηρίους Εὐχάς·



σκέπην σου καὶ ἐν τῇ τῶν πτερύγων σου σκιᾷ· καὶ δώρησαί μοι ἐν καθαρῷ συνειδότι, μέ-
χρις ἐσχάτης μου ἀναπνοῆς, ἐπαξίως μετέχειν τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ, ὁ δοτὴρ τῶν
ἀγαθῶν· καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ
Ὁ δοὺς τροφήν μοι σάρκα σὴν ἑκουσίως, ὁ πῦρ ὑπάρχων καὶ φλέγων ἀναξίους, μὴ δὴ

καταφλέξῃς με, μὴ Πλαστουργέ μου·μᾶλλον δίελθε πρὸς μελῶν μου συνθέσεις,εἰς πάντας
ἁρμούς, εἰς νεφρούς, εἰς καρδίαν· φλέξον δ᾿ ἀκάνθας τῶν ὅλων μου πταισμάτων.Ψυχὴν
κάθαρον, ἁγίασον τὰς φρένας·τὰς ἰγνύας στήριξον ὀστέοις ἅμα· αἰσθήσεων φώτισον
ἁπλῆν πεντάδα· ὅλον με τῷ σῷ συγκαθήλωσον φόβω. Ἀεὶ σκέπε, φρούρει τε καὶ φύλαττέ
με ἐκ παντὸς ἔργου καὶ λόγου ψυχοφθόρου. Ἅγνιζε καὶ κάθαρε καὶ ῥύθμιζέ με· κάλλυνε,
συνέτιζε καὶ φώτιζέ με· δεῖξόν με σὸν σκήνωμα Πνεύματος μόνου, καὶ μηκέτι σκήνωμα
τῆς ἁμαρτίας· ἵν᾿ ὡς σὸν οἶκον εἰσόδῳ κοινωνίας,
ὡς πῦρ με φεύγῃ πᾶς κακοῦργος, πᾶν πάθος. Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ἡγιασμένους,
τὰς ταξιαρχίας τε τῶν Ἀσωμάτων, τὸν Πρόδρομόν σου, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, πρὸς
τοῖς δε σὴν ἄχραντον ἁγνὴν Μητέρα· ὧν τὰς λιτάς, εὔσπλαγχνε, δέξαι, Χριστέ μου, καὶ
φωτὸς παῖδα τὸν σὸν ἔργασαι λάτριν. Σὺ γὰρ ὑπάρχεις ἁγιασμὸς καὶ μόνος ἡμῶν, ἀγαθέ,
τῶν ψυχῶν καὶ λαμπρότης· καὶ σοὶ πρεπόντως, ὡς Θεῷ καὶ Δεσπότῃ, δόξαν ἅπαντες πέμ-
πομεν καθ᾿ ἡμέραν.

Ἀνωνύμου
Τὸ Σῶμά σου τὸ ἅγιον, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, γένοιτό μοι εἰς ζωὴν αἰώνιον,

καὶ τὸ Αἷμά σου τὸ τίμιον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γένοιτο δέ μοι ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν,
ὑγείαν καὶ εὐφροσύνην· καὶ ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δευτέρᾳ ἐλεύσει σου ἀξίωσόν με τὸν
ἁμαρτωλὸν στῆναι ἐκ δεξιῶν τῆς σῆς δόξης, πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός,
καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

Ἀνωνύμου Εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, τὸ φῶς τῆς ἐσκοτισμένης μου ψυχῆς, ἡ ἐλπίς, ἡ σκέπη, ἡ

καταφυγή, ἡ παραμυθία, τὸ ἀγαλλίαμά μου, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι ἠξίωσάς με τὸν ἀνάξιον
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κοινωνὸν γενέσθαι τοῦ ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Υἱοῦ σου. Ἀλλ᾿ ἡ
τεκοῦσα τὸ ἀληθινὸν φῶς, φώτισόν μου τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας· ἡ τὴν
πηγὴν τῆς ἀθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τὸν τεθανατωμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἡ τοῦ
ἐλεήμονος Θεοῦ φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, ἐλέησόν με, καὶ δὸς κατάνυξιν καὶ συντριβὴν
ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ ταπείνωσιν ἐν τοῖς διανοήμασί μου, καὶ ἀνάκλησιν ἐν ταῖς
αἰχμαλωσίαις τῶν λογισμῶν μου. Καὶ ἀξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς,
ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε
καὶ σώματος· καὶ παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ
δοξάζειν σε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. Ὅτι εὐλογημένη καὶ δεδοξασμένη ὑπάρχεις
εἰς τοὺς αἰῶνας· Ἀμήν.

Ὁ ἱερεύς· Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου Δέσποτα κατὰ τὸ ῥῆμα σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον
οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, καὶ
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ἐμεῖς.Τρισάγιον. Δόξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον (γ´). Δόξα. Καὶ νῦν. Πάτερ
ἡμῶν. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν. 
Τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ Θεοτοκίον, τὸ τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον καὶ Κοντά-

κιον τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἢ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀπολυτίκιον τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἦχος πλ. δ´.

Ἡ τοῦ στόματός σου, καθάπερ πυρσός, ἐκλάμψασα χάρις τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν,
ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης
ὑπέδειξεν· ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ λόγῳ
Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἦχος πλ. β´. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐκ τῶν οὐρανῶν, ἐδέξω τὴν θείαν χάριν, καὶ διὰ τῶν σῶν, χειλέων πάντας διδάσκεις,

προσκυνεῖν ἐν Τριάδι τὸν ἕνα Θεόν· Ἰωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε ὅσιε· ἐπαξίως
εὐφημοῦμέν σε· ὑπάρχεις γὰρ καθηγητής, ὡς τὰ θεῖα σαφῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἦχος α´.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι´ οὗ

θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας· τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατε-
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κόσμησας· βασίλειον ἱεράτευμα, πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν
τὸ μέγα ἔλεος. 

Κοντάκιον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.  Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμεροv.
Ὦφθης βάσις ἄσειστος τῇ Ἐκκλησίᾳ, νέμων πᾶσιν ἄσυλον, τὴν κυριότητα βροτοῖς,

ἐπισφραγίζων σοῖς δόγμασιν, οὐρανοφάντορ Βασίλειε ὅσιε.
Καὶ τό·

Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη ἅπαντας φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς, ἐν
ᾧ ἑστῶτες κραυγάζωμεν· τοῦτον τὸν Οἶκον στερέωσον, Κύριε.
Εἰ δε ἐστι Δεσποτική ἢ Θεομητορικὴ ἑορτή, λέγει πρῶτον τὸ Ἀπολυτίκιον τροπάριον τῆς

ἑορτῆς, εἶτα τὸ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἢ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ἐν τέλει· 
Κύριε, ἐλέησον (ιβ´). Δόξα. Καὶ νῦν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξωτέραν

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον,
Σὲ μεγαλύνομεν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ.

Ὁ  Ἱερεύς ἐκφωνεῖ· Ο Θεὸς οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογῆσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσω-
πον αὐτοῦ ἐφ´ ἡμᾶς καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

Ὁ  Προεστὼς τὴν Εὐχήν· Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου,
ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς ἀπρόσιτον· καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν, πρὸς
ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου· πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων σου
τῶν ἁγίων.

Ὁ  Ἀναγνώστης· Ἀμήν. Δόξα. Καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέησον (γ´). Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.
Ὁ  Ἱερεύς ποιεῖ τὴν τελείαν Ἀπόλυσιν· Δόξα σοι ὁ Θεὸς, ἡ ἐλπίς ἡμῶν δόξα σοι.
[Ὁ ἀναστὰς...] Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν...

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

«Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα,
οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἐαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκαν καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει
ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. Στ´, 53-4).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
1. Κάθε Πέμπτη 6-7:30 μ.μ., Ἱ.Παράκλησις &  Ἑσπερινὸ Κήρυγμα.
2. Κάθε δεύτερη Κυριακὴ 7-8 μ.μ., Ὁμιλίες γιὰ Nέους & Μέλη Ν.Οἰκογενειῶν
3. Κάθε Τετάρτη 8-9 μ.μ., Ραδιοφωνικὴ Ἐκπομπὴ, 96,3 FM.
4.  Κάθε Κυριακὴ μετὰ τὴ Θ.Λειτουργία, Συζητήσεις στὸ Ἀρχονταρίκι «ΚΙΒΩΤΟΣ».
5. Κάθε Σάββατο 10:00-11:00 μ.μ., Ἱερὰ Κατήχησις παιδιῶν Δημοτικοῦ.
6. Κάθε Κυριακὴ 11-12 μ.μ., Ἱερὰ Κατήχησις νέων Γυμνασίου-Λυκείου.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
7. Κάθε Τρίτη     6-7 μ.μ., Ἁγιογραφία σὲ σχέδιο καὶ χρῶμα.
8. Κάθε Πέμπτη  4-6 μ.μ., Λασέ. 
9. Κάθε Πέμπτη  8-9μ.μ. Παραδοσιακοί Χοροί
10. Κάθε Πέμπτη & Κυριακὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Ἱερὸ Ἀναλόγιο.
11. Κάθε Πέμπτη & Κυριακὴ Μαθήματα Φιλαρμονικῆς. 
12. Κάθε Σάββατο 4-7 μ.μ., Κοπτικῆς-Ραπτικῆς.
13. Κάθε Κυριακὴ  8-9 μ.μ., Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
12. Κάθε ἡμέρα διανομὴ φαγητοῦ καὶ κατὰ διαστήματα εἴδη Παντοπωλείου.
13. Κάθε Πέμπτη 7-8:30 μ.μ. Λειτουργεῖ Ἐνοριακὸ  Ἰατρεῖο - Φαρμακεῖο.
14. Κάθε Τρίτη 5-6 μ.μ. Λειτουργεῖ ἰματιοθήκη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
15. Ζωντανὴ μετάδοση ὉΛΩΝ τῶν Ὁμιλῶν καὶ Ἱ.Ἀκολουθιῶν
σύμφωνα μὲ τὸ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: http://galileagr.com/galilea-webtv 
16. Ἰστοσελίδα: http://www.galilea.gr 
16. Συνάντηση γιὰ Ἐξομολόγηση: http://galilieagr.com
17. Ἐπικοινωνία: α)https://www.facebook.com/arxim.nikiforos

β) email: α. info@galilea.gr β. arxim.nikiforos@yahoo.gr  
γ. ioantsi@hotmail.com

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤHΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ: GALILEA WEBTV - YouTube
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