
23  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου Σμύρνης

Ἡ παροῦσα Ἀκολοουθία ἐβασίσθη  α) ἐπὶ Φυλλάδος, ἐκδοθείσης ὑπὸ τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου Σμύρνης, καὶ

β) ἐπὶ τοῦ πονήματος τοῦ Α.Ε.Παλαμᾶ, Μεσολογγιέως

* * * * *

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι πρέτι πρέπει σοι πᾶπει σοι πᾶσα δόσα δόξα...ξα...

Ἦχος α´.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. 

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον.

Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος τῶν  Ἀποστόλων γενόμενος τὴν πρᾶξιν εὗρες, Θε-

όπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν καὶ τῇ πίστει ἐν-

ήθλησας μέχρι αἵματος, Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς

ἡμῶν.
Δόξα. 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.
(Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τὴν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύ-

καρπε  ἔνδοξε·  σὺ γὰρ  ὡς  Ἱεράρχης, καὶ στεῤῥὸς  Ἀθλοφόρος,  τρέφεις τὴν  Ἐκκλησίαν, λογικῇ

εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

   Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διὰ σοῦ Θεοτόκε, τοῖς ἐπὶ γῆς πε-

φανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος καὶ Σταυρὸν ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδε-

ξάμενος· δι᾿ οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι σὸν τὸ κράτι σὸν τὸ κράτος...τος...
* * *

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Βλαστάνει νῦν, σοφέ, τὸ πολύκαρπον δένδρον,  ἐκχέεις τοὺς καρπούς,  ἀφειδῶς καὶ συνάπτεις,

τοὺς πίστει σοι προστρέχοντας καὶ τιμῶντας τὴν μνήμην σου· ὅθεν ἅγιε τοὺς δαιμονοῦντας ἰᾶ-

σαι,  ἀπελαύνεις δὲ καὶ τὴν πανώλεθρον νόσον, τὴν μαστίζουσαν τὴν τῶν βροτῶν ἡμῶν φύσιν

καὶ σῴζεις τοὺς δούλους σου.
Δόξα. 

Πολύκαρπε σοφέ, Ἱεράρχα Κυρίου, Μαρτύρων εὐκλεὴς καὶ Πατέρων ἀκρότης, θεόφρον καὶ μα-

κάριε, τῆς Τριάδος ὑπέρμαχε, σὲ γεραίρομεν καὶ εὐφημοῦμεν ἐνθέρμως, καὶ δοξάζομεν τὸν τῆς

φθορᾶς καθαιρέτην, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
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Μητέρα σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθένον ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ κα-

ταφεύγοντες, πρὸς τὴν σὴν ἀγαθότητα· σὲ γὰρ ἔχομεν,  ἁμαρτωλοὶ προστασίαν, σὲ κεκτήμεθα

ἐν πειρασμοῦς σωτηρίαν, τὴν μόνην Πανάμωμον.

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον.

Ἀνατέλλεις νῦν ἡμῖν ὡς ὁ φωσφόρος, καταυγάζων ἅπαντας, τοὺς σὲ τιμῶντας εὐσεβῶς,  Ἱερο-

μάρτυς Πολύκαρπε, καὶ προσκυνοῦντας τὰ ἅγια λείψανα.

Δόξα. Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα.

Σμύρνης ὁ κράτιστος Ποιμὴν καὶ ἔνδοξος, φύλαξ ὁ ἄγρυπνος, θεῖος Πολύκαρπος, πνευματικῶς

ἡμᾶς πιστοί, τὴν σήμερον συγκαλεῖται, τὰ αὑτοῦ παλαίσματα προτιθεὶς εἰς  ἑστίασιν, οἶνον δὲ

σωτήριον  κεραννύων τὰ αἵματα.  Αὐτὸν οὖν  ἐκ πόθου προσείπωμεν,  Χαῖρε  τῶν  Ἀθλοφόρων

δόξα.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὴν  ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς  ἁγνείας σου,  ὁ Γαβριὴλ κατα-

πλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; Τί δὲ ὀνομάσω σε; Ἀπορῶ

καὶ ἐξίσταμαι. Διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

Μετὰ τὸν Πολυέλαιον

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸν Πολύκαρπον πάντες τὸν ἀξιάγαστον, τὸν Χριστὸν Θεοῦ Λόγον προκηρύξαντα τρανῶς, εὐ-

φημήσωμεν, πιστοί, καὶ προσκυνήσωμεν· Οὗτος γὰρ ἤνυσε στεῤῥῶς τὸν ἀγῶνα ἐν πυρί, καὶ πᾶ-

σι νῦν καταχέει ἰάσεις τὰς θαυμασίας, καὶ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Τῶν θαυμάτων τὴν χάριν Πάτερ λαβών, ἀποθήκας ἐπλήρωσας προσευχῇ, τῆς χήρας ἃς ἐκένω-

σας ὑπὲρ πεινώντων μακάριε, καὶ πυρὸς ἀνέστειλας ὁρμὴν ἀκατάσχετον, καὶ ὑετὸν διψώσῃ τῇ

γῇ σὺ κατήγαγες. Ὅθεν ἐπαξίως ἀπιστούντων ὁμίλους τῇ πίστει προσείλκυσας, ὡς Ποιμὴν γνη-

σιώτατος. Διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων  ἄφεσιν δωρήσα-

σθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὴν οὐράνιον πύλην καὶ κιβωτόν, τὸ πανάγιον ὄρος τὴν φωταυγῆ, νεφέλην ὑμνήσωμεν, τὴν οὐ-

ράνιον κλίμακα, τὸν λογικὸν Παράδεισον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς οἰκουμένης πάσης, τὸ

μέγα κειμήλιον·  ὅτι σωτηρία,  ἐν αὐτῇ διεπράχθη, τῷ κόσμῳ καὶ ἄφεσις, τῶν  ἀρχαίων  ἐγκλη-

μάτων· διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐτῇ· Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσα-

σθαι, τοῖς εὐσεβῶς προσκυνοῦσι τὸν πανάγιον Τόκον σου.
* * *

ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 
τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου

Ἀντίφωνον Α´.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς)

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς)

Δόξα.

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱ-

εροκρυφίως.
Καὶ νῦν.

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωογονί-

αν.
Προκείμενον. Ἦχος δ´. 

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. (δίς)
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Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει ..

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ὁ διάκονος· Τοῦ ΚυΤοῦ Κυρίρίου δεου δεηηθῶθῶμεν.       μεν.       Κύριε, ἐλέησον.       ὁ ἱερεύς· ὍὍτι ἅτι ἅγιγιος εἶ, ὁ Θεος εἶ, ὁ Θεὸς ἡὸς ἡμῶν, ...μῶν, ...

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον.
ὁ διάκονος· Καὶ ὑΚαὶ ὑπὲρ τοῦ καπὲρ τοῦ καταταξιξιωωθῆθῆναι ἡναι ἡμᾶς τῆς ἀμᾶς τῆς ἀκροκροάάσεσεως τοῦ ἁως τοῦ ἁγίγίου Εὐου Εὐαγαγγεγελίλίου Κύου Κύριριον τὸν Θεον τὸν Θεὸν ἡὸν ἡ--

μῶν ἱμῶν ἱκεκετεύτεύσωσωμεν.          μεν.          Κύριε, ἐλέησον. (γ´)

ὁ διάκονος· ΣοΣοφίφία· ὀρα· ὀρθοί· ἀθοί· ἀκούκούσωσωμεν τοῦ ἁμεν τοῦ ἁγίγίου Εὐου Εὐαγαγγεγελίλίου.   ου.   ὁ ἱερεύς· ΕἰΕἰρήρήνη πᾶνη πᾶσι.σι.

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.
ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ καἘκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁτὰ Λουκᾶν ἁγίγίου Εὐου Εὐαγαγγεγελίλίου τὸ ἀου τὸ ἀνάνάγνωγνωσμα.  σμα.  ὁ διάκονος· ΠρόΠρόσχωσχωμεν.μεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου

 (ζήτει τῇ κγ´ Ἀπριλίου, εἰς τὸν Ὄρθρον)

Κατὰ Λουκᾶν
(Λουκ. κα´ 12-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξου-

σι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· ἀποβήσεται δὲ ὑ-

μῖν εἰς μαρτύριον. Θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ

δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων

καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν

οὐ μὴ ἀπόληται· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ν´ ψαλμόν, χύμα.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον

τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου

καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιο-

σύνην σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς

οὐκ ἐξουδενώσει.
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Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Δόξα.

Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ τὸ Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Τὸν ὁλοκαυτωθέντα ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ Λόγου, καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς ἀπολαύοντα τῆς δόξης

αὐτοῦ· οὗ τῇ δυνάμει ἰάματα ὡς νάματα βλύζοντα πᾶσι τοῖς πιστοῖς, συνελθόντες σήμερον ἐν

ᾠδαῖς πνευματικαῖς εὐφημήσωμεν· ἐν κατανύξει δὲ κράξωμεν· Θεηγόρε Πολύκαρπε, ἐξελοῦ τὸν

λαόν σου τῆς πολυφθόρου ἀσθενείας, Χριστὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

ΣῶΣῶσον, ὁ Θεσον, ὁ Θεός, τὸν λαός, τὸν λαόν Σου... όν Σου... Κύριε, ἐλέησον. (ιβ´) ἘἘλέλέει καὶ οἰει καὶ οἰκτιρκτιρμοῖς... μοῖς... Ἀμήν.
* * *

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου εἰς Ϛ´, καὶ τοῦ Ἁγίου, ὁ παρών, εἰς δ´.

ᾨδὴ α´
ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου

ποίημα τοῦ Νικομηδείας Γεωργίου, ὡς ὁρᾶται ἐν τοῖς ὑστέροις Θεοτοκίοις

ᾨδὴ α´. 

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός.

Δεῦτε, λαοί, ᾄσωμεν ᾄσμα Χριστῷ τῷ Θεῷ τῷ διελόντι θάλασσαν καὶ ὁδηγήσαντι τὸν λαόν, ὃν

ἀνῆκε δουλείας Αἰγυπτίων, ὅτι δεδόξασται.  (δίς)

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα τῇ σῇ κυοφορίᾳ, Πανάμωμε· τοῖς ἐξ Ἀδὰμ γὰρ λύτρωσιν εὐηγγελίσατο, καὶ νεκροῖς αἰωνί-

οις τὴν τῆς ἀθανασίας ὁδὸν ἐκαίνισεν.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὺ τὸ χρυσοῦν θυμιατήριον, Δέσποινα, ἐν ᾧπερ τὸ χειρόγραφον τὸ τοῦ προπάτορος κατεκαύθη

τῷ θείῳ πυρὶ προσομιλῆσαν τοῦ ἐν σοὶ ἄνθρακος.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Χαῖρε, χρυσῆ στάμνε, τοῦ Μάννα διάδοχε, χαῖρε, πηγὴ ἀκένωτε τοῦ ζῶντος ὕδατος, Θεοτόκε

Παρθένε, ζῳοῦσα καὶ δροσίζουσα τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Γνῶσιν Θεοῦ ἅπαντες κατεπλουτίσθημεν οἱ ἐπιγνόντες, Δέσποινα, σὲ Θεομήτορα καὶ Κυρίαν ἁ-

πάντων, τοῖς πράγμασι τοὺς λόγους ἐπισφραγίζοντες.

καὶ ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, εἰς δ´
οὗ ἡ ἀκροστιχίς· «Τὸν θεῖον Πολύκαρπον ἐν ᾄσμασιν εὐφημήσω». Θεοφάνους.

Ἦχος β´. Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τῇ τοῦ Χριστοῦ, φωτοχυσίᾳ λαμπόμενος, καὶ τῆς αὐτοῦ ἐλλάμψεως Πάτερ πληρούμενος, τὴν ζο-

φώδη ψυχήν μου, καταύγασον θεόφρον, ταῖς ἱκεσίαις σου.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
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Ὁ φωτισμός, τοῦ σωτηρίου κηρύγματος, τὴν καθαρὰν καρδίαν σου καθάπερ ἔσοπτρον, ἀκηλίδω-

τον Πάτερ, ἀστράψας τὰς ἀκτῖνας, πᾶσιν ἐξέλαμψεν.

Δόξα.

Νόμου καινοῦ, στηλογραφία σὺ γέγονας, ἐγγεγραμμένον ἔχουσα Πάτερ οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύ-

ματι θείῳ, τῆς χάριτος τῆς θείας, τὸ Εὐαγγέλιον.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Θεὸν ἐκ σοῦ, σωματωθέντα γινώσκοντες, ἄνευ σαρκὸς θελήματος τὸν πρὸ τῆς κτίσεως, καὶ πρὸ

πάντων αἰώνων, κυρίως Θεοτόκον, ὁμολογοῦμέν σε.

ᾨδὴ γ´ 
ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου

Ἦχος β´. Ὁ Εἱρμός.

Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας, ἐπλάτυνας τὸ στόμα μου ἐπ᾿ἐχθρούς μου· ηὐφράνθη γὰρ 

τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ ψάλλειν· Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος πλήν σου, 

Κύριε.  (δίς)

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὴν μόνην παρθενεύουσαν μετὰ τόκον Μαρίαν τῶν Ἁγίων ἁγιωτέραν, τὴν ὄντως ἀπειρόγαμον

Θεοτόκον, δεῦτε ὑμνήσωμεν πιστοὶ κραυγάζοντες· χαῖρε, κόσμου Δέσποινα Θεοχαρίτωτε.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Σὲ βάτος ἀκατάφλεκτος προετύπου τὴν ἔμψυχον καὶ ἔμπνουν καὶ ζῶσαν βάτον· τὸ πῦρ γὰρ τῆς 

Θεότητος συλλαβοῦσα, ἄφλεκτος ἔμεινας, Θεογεννήτρια· διὸ τοῦ ἀσβέστου με πυρὸς ἐξάρπα-

σον.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δαβὶδ ὁ σὸς προπάτωρ καὶ Θεοπάτωρ καλεῖ σε θυγατέρα καὶ βασιλίδα, ἡμεῖς δέ σε Παρθένον

καὶ Θεοτόκον, τὸ ξένον ἄκουσμα τῆς οἰκουμένης, Ἁγνή, καὶ τὸ μέγα καύχημα τῶν τιμώντων σε.

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Εὑρών σε τῶν Ἀγγέλων καθαρωτέραν, ὑπέδυ τὴν γαστέρα σου τὴν ἁγίαν ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσι-

τον, Θεοτόκε, καὶ ὤφθη ἄνθρωπος ἐκ σοῦ σαρκούμενος, ἐν δυσὶ ταῖς φύσεσι γνωριζόμενος. 

τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος β´. Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοί, Κύριε.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐλαία ψαλμικῶς εἰπεῖν κατάκαρπος, ἐγένου Πολύκαρπε θεοφάντορ, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου σου,

ἱλαρότητα φέρων τοῦ κηρύγματος.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἰθύνας ἐμμελῶς θεομακάριστε, τὸν νοῦν σου προστάγμασι τοῦ Σωτῆρος, ἐπαξίως ἐχρημάτισας,

τῆς αὐτοῦ Ἐκκλησίας ποιμὴν ἄριστος.

Δόξα.

Ὁλόκληρον σαυτὸν Χριστῷ προσήγαγες,  ὡς ζῶσαν θυσίαν τῷ μαρτυρίῳ, συνειδήσεως μαρτύ-

ριον, προαθλήσας παμμάκαρ δι᾿ ἀσκήσεως.

Καὶ νῦν.
Θεοτοκίον

Νεκρώσεως ἡμῶν τὸν χοῦν ἐτίναξας, τεκοῦσα τὴν ὄντως ἀθανασίαν, καὶ στολὰς ἡμῖν ἐξύφα-

νας, ἀφθαρσίας Παρθένε τῇ γεννήσει σου.

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

ὍὍτι σὺ εἶ ὁ Θετι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡὸς ἡμῶν...μῶν...
* * *

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
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τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Τὸν τῆς χάριτος βότρυν, ἐν τῇ ψυχῇ, ἀληθῶς γεωργήσας, Πάτερ σοφέ, ὡς οἶνον ἐξέβλυσας τὸν

τῆς πίστεως λόγον, τὸν εὐφραίνοντα πάντων πιστῶν τὴν διάνοιαν, καὶ θαυμάτων ὤφθης ἀπέ-

ραντον πέλαγος· Ὅθεν καὶ μαρτύρων καλλονὴ ἀνεδείχθης, πυρὶ τελειούμενος καὶ φωτὸς ἀξιού-

μενος, ἀϊδίου, Πολύκαρπε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι τοῖς

ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τοῦ Ἡλίου νεφέλη τοῦ νοητοῦ, θείου φέγγους λυχνία χρυσοφαής· ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ὑπεράμω-

με Δέσποινα, τὴν σκοτεινὴν ψυχήν μου τυφλώττουσαν πάθεσι, τῆς ἀπαθείας αἴγλῃ, καταύγα-

σον  δέομαι·  καὶ μεμολυσμένην  τὴν  καρδίαν  μου  πλῦνον,  ῥοαῖς  κατανύξεως,  μετανοίας  καὶ

δάκρυσιν, ἵνα πόθῳ κραυγάζω Σοι· πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ τῶν πταισμάτων, ἄφεσιν δο-

θῆναι μοι· Σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ ἀνάξιος δοῦλός σου.

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις· 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βαΣὺ γὰρ εἶ ὁ βασισιλεὺς τῆς εἰλεὺς τῆς εἰρήρήνης...νης...
* * *

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Ἦχος α´. Χορὸς Ἀγγελικός.

Καρποὺς τοὺς λογικούς, τῷ Κυρίῳ προσφέρων, Πολύκαρπε σοφέ,  ἀρετῶν δι᾿ ἐνθέων,  ἐδείχθης

ἀξιόθεος, Ἱεράρχα μακάριε· ὅθεν σήμερον, οἱ φωτισθέντες σοῖς λόγοις, ἀνυμνοῦμέν σου, τὴν ἀ-

ξιέπαινον μνήμην, δοξάζοντες Κύριον.
ὁ Οἶκος

Τὴν τῆς σοφίας χρηστότητα ἀρυσάμενος, ἐξ αὐτῆς Πάτερ ἔπλησας θεογνωσίᾳ τὴν ποίμνην σου,

καὶ τῆς παναγίας καὶ ἀῤῥήτου Θεότητος τὸ τρισήλιον ἤστραψας, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀγέννητον, Υἱοῦ

δὲ τὴν γέννησιν, καὶ ἐκπόρευσιν Πνεύματος, μίαν Θεότητα, μίαν δόξαν τρανῶς ἐκδιδάξας, καὶ

εἰδώλων  ἀθεΐαν  ἐκ ποδῶν  ἀποποιήσας·  καρποὺς δὲ ὡρίμους,  ψυχὰς πιστευόντων προσάγων

τούτῳ ἔνδοξε· ἐν ᾧ βεβαπτίσμεθα, εἰς ὃν καὶ πιστεύομεν, δοξάζοντες Κύριον.

Συναξάριον

Τῇ ΚΓ´  τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου

Σμύρνης.
Στίχοι

Σοί Πολύκαρπος ὡλοκαυτώθη Λόγε,

Καρπὸν πολὺν δοὺς ἐκ πυρὸς ξενοτρόπως.

Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ κατὰ φλὸξ Πολύκαρπον ἔκαυσεν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, Ἰωάννου, Μωϋσέως, Ἀντι-

όχου, καὶ Ἀντωνίνου.
Στίχοι

Σύνταγμα τετράριθμον ἀνδρῶν τιμίων,

Συντάσσεταί σοι, καὶ μεθίσταται βίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Γοργονία, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἐν εἰρήνῃ τελει-

οῦται.
Στίχοι

Τιμῶ τελευτὴν σὴν σιγῇ, Γοργονία,

Γρηγορίου μέλψαντος αὐτὴν ἐκ λόγων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἔνδοξος Μάρτυς Κλήμης, ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι

Κλήμης, τὸ κλῆμα τῆς νοητῆς ἀμπέλου,

Καινόν τι γλεῦκος, αἷμα τμηθεὶς ἐκχέει.
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Τῇ αὐτῇ ἡ μέρα, ἡ Ἁγία Ἔνδοξος Μάρτυς Θεὴ ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι

Θεὴν ἀποσκώπτουσαν εἰς Θεοὺς πλάνους,

Οἱ τῆς πλάνης κτείνουσι προστάται ξίφει.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Ζεβινᾶ, Πολυχρονίου, Μωσέ-

ως, καὶ Δαμιανοῦ.
Στίχοι

Θεῖος Ζεβινᾶς λῆξιν εἰς θείαν φθάνει,

Λήξαντος αὐτῷ τοῦ παρ᾿ ἀνθρώποις βίου.

Πολυχρόνιος, καὶ συνασκηταὶ δύω.

Οἱ τρεῖς ὁμοῦ πληροῦσι τοὺς ζωῆς χρόνους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Δαμιανός, ὁ ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς κατὰ τὸν Ἄθω ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμέ-

νου ἀσκήσας, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται ἐν ἔτει 1280ῷ.
Στίχοι

Δαμιανοῦ ὁ τάφος ἦν τῶν χαρίτων,

Λειμὼν γλυκύπνους· ὢ ξένης εὐωδίας!

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου ἱδρυτοῦ καὶ ἡγουμέ-

νου τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων.
Στίχοι

Ὁ ὥσπερ ἀσώματος τῶν Ἀκοιμήτων,

Ἀλέξανδρος ἀκοίμητος νῦν κοιμᾶται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νέου Ἱερομάρτυρος Λαζάρου τοῦ ἐκ Τριπόλεως Πε-

λοποννήσου.
Στίχοι

Σποδὸς γενέσθω τὸ σῶμά μου ἐβόα,

Λάζαρος, Χριστὸν μόνον Θεὸν λατρεύω.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, τοῦ ἐν

Καλαβρίᾳ.
Στίχοι

 Σπείρας ἀρετὰς ἐν ἀσκήσει ἐνθάδε,

Θέριζε καρποὺς ἄνω, ὦ Ἰωάννη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ ἐπιλεγομένου Προφήτου, μοναχοῦ τῆς Λευκῆς

Λίμνης.
Στίχοι

Μωϋσῆς τῆς χάριτος προφήτης νέος,

Ἤσκησε θεοφιλῶς ἐν Λευκῇ Λίμνῃ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  ὁ  Ὅσιος πρίγκηψ Πολύκαρπος τοῦ Μπριάνσκ,  ἐν  εἰρήνῃ τελειοῦται,  ἐν  ἔτει

1620ῷ.
Στίχοι

Ἐν ὑπομονῇ Πολύκαρπος διάγων,

Πολὺν καρπὸν ἤνεγκε δῶρον Κυρίῳ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ζηνοβίου, Μητροπολίτου Τέτρι

Τσκάρο, τοῦ ἐν Γεωργίᾳ κοιμηθέντος κατὰ τὸ ἔτος 1985.
Στίχοι

Εἰ καὶ διωγμοὺς Ζηνόβιος ὑπέστη,

Ἄριστος ποιμὴν ὡράθη Τετριτσκάρο.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
* * *

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
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τῆς Θεοτόκου

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος καὶ λόγον ἐρεύξομαι τῇ βασιλίδι Μητρί· καὶ

ὀφθήσομαι  φαιδρῶς πανηγυρίζων καὶ ᾄσω γηθόμενος  ταύτης τὰ θαύματα.

ᾨδὴ γ´.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματι-

κόν, στερέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου ... 
…στεφάνων δόξης ἀξίωσον.

ᾨδὴ δ´.
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρκώσεως σοῦ τοῦ ὑψίστου ὁ προφήτης

Ἀββακοὺμ κατανοῶν ἐκραύγαζε·  Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

ᾨδὴ ε´.

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ

πάντων Θεὸν καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε σωτηρίαν βραβεύοντα.

ᾨδὴ Ϛ´.

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες τῆς Θεομήτορος δεῦτε τὰς χεῖ-

ρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες.

ᾨδὴ ζ´.

Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν Κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν ἀνδρείως πα-

τήσαντες χαίροντες ἔψαλλον· Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριος καὶ Θεός, εὐλογητὸς εἶ.

ᾨδὴ η´.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος· νῦν δὲ ἐ-

νεργούμενος τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἀγείρει ψάλλουσαν· Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα καὶ ὑπε-

ρυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
ὁ διάκονος· Τὴν ΘεΤὴν Θεοοτότόκον καὶ μηκον καὶ μητέτέρα τοῦ φωρα τοῦ φωτός, ἐν ὕτός, ἐν ὕμνοις τιμνοις τιμῶνμῶντες μετες μεγαγαλύλύνονομεν.μεν.

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἦχος δ´.

Στίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί

μου.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί

με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς

γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ

πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...

Στίχ. Ϛ´.  Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέ-
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ρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...
Καταβασία. ᾨδὴ θ´.

Ἅπας γηγενὴς σκιρτάτω τῷ πνεύματι λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δὲ ἀΰλων νόων φύσις,

γεραίρουσα τὴν ἱερὰν πανήγυριν τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις, παμμακάριστε Θεοτόκε

ἁγνή, ἀειπάρθενε.
Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·

ὍὍτι σὲ αἰτι σὲ αἰνοῦνοῦσι πᾶσι πᾶσαι αἱ δυσαι αἱ δυνάνάμεις...μεις...
* * *

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
τοῦ Ἁγίου 

Ἦχος β´. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Πολλοὺς καρποὺς προσήνεγκας, Χριστῷ σοφὲ Πολύκαρπε, τοὺς διὰ σοῦ σεσωσμένους, βροτοὺς

ἐκ πλάνης δαιμόνων, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε, Ἀγγέλων ἰσοστάσιε, καὶ Ἀποστόλων σύσκηνε· μεθ᾿ ὧν

μνημόνευε Πάτερ, τῶν σὲ τιμώντων ἐκ πόθου.
Θεοτοκίον. Ὅμοιον.

Ἐῤῥάγη Μητροπάρθενε, τὸ τοῦ φραγμοῦ μεσότειχον, καὶ οἱ θνητοὶ τοῖς Ἀγγέλοις, τῷ σῷ συνή-

φθημεν τόκῳ· καὶ νῦν Θεογεννήτρια, νηστεύειν ἡμᾶς κράτυνον, καὶ φθάσαι τὴν τριήμερον, ἀνά-

στασιν τοῦ Υἱοῦ σου, εἰλικρινῶς προσκυνῆσαι.
* * *

ΑΙΝΟΙ

Ἦχος α´.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψί-

στοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕ-

μνος τῷ Θεῷ.

Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν τὰ παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια 

Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύ-

νης αὐτοῦ.

Τῶν οὐρανίων τὰ κάλλη ποθήσας, ἔνδοξε, τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων κατεφρόνησας, μάκαρ. Πᾶσι δὲ

κηρύξας τρανῶς τὸν Θεὸν, τῷ πυρὶ ὡλοκαύτωσας· οὗ τὴν ὁρμὴν ἐπέσχες σθένει Χριστοῦ, τοῦ σὲ

μεγαλύνοντος.

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Οἱ τῆς  Ἑλλάδος νῦν παῖδες δεῦτε συνδράμετε,  ἅμα καὶ οἱ τῆς Σμύρνης καὶ πιστῶς  ἀνυμνεῖτε,

Χριστοῦ τὸν Ἱεράρχην, τὸν πᾶσι πιστοῖς τὰ ἰάματα βλύζοντα, καὶ ἀπελαύνοντα νόσον τὴν χαλε-

πήν, τῶν ἐν πίστει προσκυνούντων αὐτόν.

Στίχ. γ´. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Ὡς λαμπροφόρος ἐπέστη καὶ φωταυγὴς νῦν ἡμῖν, ἡ τοῦ ἁγίου μνήμη, τοῦ σοφοῦ Πολυκάρπου,

αὐγάζει γὰρ τοὺς πάντας, ἐν πίστει θερμῇ τοὺς τὴν Κάραν τὴν πάντιμον πανευλαβῶς προσκυ-

νοῦντας καὶ τῶν δεινῶν αἰτουμένους διασῴζεται.

Στίχ. δ´. Τοῖς ἁγίοις, τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.

Εἰκὼν προτίθεται θεία καὶ πανσεβάσμιος, τοῦ θείου Πολυκάρπου, οἱ πιστοὶ δεῦτε πάντες, ἀσπά-

σασθε σὺν πόθῳ καὶ χαρμονῇ, τῷ ἐδάφει προσπίπτοντες·  ἡ γὰρ τιμὴ διαβαίνει  ὄντως αὐτῆς,

πρὸς αὐτὸν τὸν μέγαν Μάρτυρα.

Δόξα. Ἦχος δ´.
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Τὸν πολλοὺς καρποὺς καὶ ἄνθη φέροντα πᾶσι τοῖς πιστοῖς, τὸν στεῤῥότατον  ἀθλητήν, τὸν εἰς

οὐδὲν τὰς βασάνους λογισάμενον ἀλλὰ τρανῶς τὸν Χριστὸν κηρύξαντα Θεόν τε καὶ ἄνθρωπον,

καὶ διὰ τοῦτο ἐν πυρὶ ὁλοκαυτωθέντα, τὸν Θεηγόρον, καὶ θεῖον Πολύκαρπον, συνελθόντες σή-

μερον ἐπαινέσωμεν· οὗτος γὰρ ὑπὲρ Χριστοῦ παθών, τὸν τῆς δόξης ἀμαράντινον ἐκομίσατο στέ-

φανον παρ᾿ αὐτοῦ· οὗ τῆς δόξης ἀπολαύει ἄληκτα χαρμονικῶς μετὰ πάντων τῶν δικαίων· τῇ δυ-

νάμει δὲ τοῦ αὐτοῦ τὰ πάντιμα λείψανα τοῖς ἐν πίστει προσκυνοῦσιν αὐτά, παρέχει τὰ ἰάματα·

οὐ μόνον δ᾿ ἐξ  ἀνθρώπων τε καὶ ζῴῳν,  ἀλλὰ καὶ τῶν φυτῶν αὐτῶν  ἀπελαύνει πᾶσαν νόσον

βλαβερὰν καὶ δωρεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζομεν, τὴν

ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
* * *

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι διὰ τὴν

μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ ἅγι-

ον Πνεῦμα.

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον

ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα

τοῦ αἰῶνος.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς

τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. (γ´)

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυ-

χήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´)

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.
καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ·

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον.
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Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος τῶν  Ἀποστόλων γενόμενος τὴν πρᾶξιν εὗρες, Θε-

όπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν καὶ τῇ πίστει ἐνή-

θλησας μέχρι αἵματος,  Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς

ἡμῶν.
* * * * *

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνα τῶν Κυριακῶν

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ρβ´)

Στίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς.

Στίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπό-

ζει.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Στίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...
Δόξα. Καὶ νῦν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου...

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. (Ψαλμὸς ρμε´)

Στίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑ-

πάρχω.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,...

Στίχ. γ´. Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,...

Στίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,...

Δόξα. Καὶ νῦν.

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέ-

ραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐναν-

θρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος,

συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Ἀντίφωνον Γ´. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον.

Στίχ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος τῶν  Ἀποστόλων γενόμενος τὴν πρᾶξιν εὗρες, Θε-

όπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν καὶ τῇ πίστει ἐνή-

θλησας μέχρι αἵματος,  Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς

ἡμῶν.

Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.
Καὶ τρόπων μέτοχος ..  

* * *
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ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´. 
(ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν)

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,

… ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.

Ἦχος δ´. Αὐτόμελον.

Καὶ τρόπων μέτοχος καὶ θρόνων διάδοχος τῶν  Ἀποστόλων γενόμενος τὴν πρᾶξιν εὗρες, Θε-

όπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν καὶ τῇ πίστει ἐνή-

θλησας μέχρι αἵματος,  Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς

ἡμῶν.

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου. Ἦχος β´.
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελῆται συλλείτουργον)

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς ἁ-

μαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς

κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεο-

τόκε, τῶν τιμώντων σε.
* * *

 --------  ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ  --------
* * *

Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
τοῦ Ἱερομάρτυρος

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς. (Ψαλμὸς ριε´)

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.

Στίχ.Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

Πρὸς Τιμόθεον Β´ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(α´ 8-18)

Τέκνον Τιμόθεε,  μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ,

ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος

κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾿ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν

Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ,  καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον,  φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ

εὐαγγελίου, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. Δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦ-

τα πάσχω, ἀλλ᾿ οὐκ ἐπαισχύνομαι· οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν

παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, ὧν παρ᾿

ἐμοῦ ἤκουσας,  ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· τὴν καλὴν παρακαταθήκην φύλαξον

διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν

τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελλος καὶ Ἑρμογένης.  Δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολ-

λάκις με ἀνέψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαιότερον

ἐζήτησέ με καὶ εὗρε· δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· καὶ ὅσα

ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

Ἀλληλούϊα. (γ´)

Ἦχος α´. (Ψαλμὸς ρλα´ 9,13 )

Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 
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Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ.

* * *

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(ζήτει τὴν Τρίτην Ϛ´ Ἑβδομάδος Πεντηκοσταρίου) 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
(ιβ´ 24-26, 35-36)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος

μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κό-

σμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. Ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ

ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾿ ὑμῶν ἐστι· περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς

ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς,

ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.

 Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
* * *

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου

* * *

Εἰς τό· ἘἘξαιξαιρέρέτωτως…ς…

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ

μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-

φίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Μεγαλυνάρια τοῦ Ἁγίου

Χαίροις Ἀποστόλων ὁ κοινωνός, καὶ τῆς ἐν τῇ Σμύρνῃ Ἐκκλησίας φωταγωγός· Χαίροις Ἱεράρχα,

καὶ Μάρτυς τοῦ Κυρίου, Πολύκαρπε παμμάκαρ, ἀξιοθαύμαστε.

Φοῖνιξ ἀνεδείχθης καρποτελής,  ὡς καρποφορίαν, περιφέρων θεουργικήν,  τὴν τῶν Ἀποστόλων,

ἀμέσως κοινωνίαν, δι᾿ ἧς ἐκτρέφεις κόσμον, πάτερ Πολύκαρπε.

* * *

Κοινωνικόν

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´.

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον

Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.

Εἰς τό· ΠάνΠάντοτοτε, νῦν καὶ ἀτε, νῦν καὶ ἀεί…εί…

Ἦχος β´.

Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δό-

ξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τῶν ἁγίων καὶ φρικτῶν σου μυστηρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν

τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-

λούϊα.

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´.

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´)

Ἀπόλυσις· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν...Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν...

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν.

* * * * *

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ καταρτίσθηκε

καὶ διανέμεται δωρεὰν

ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο Ἱστότοπο

http://akolouthies.wordpress.com

Προσφέρεται γιὰ ἰδιωτικὴ χρῆσι.
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Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐμπόρευσί της.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου.

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὸ κατάκαρπον δένδρον  ἡμῶν τῆς πίστεως, τὸν μαθητὴν  Ἰωάννου,  ἠγαπημένου Χριστοῦ, καὶ

ποιμένα καὶ διδάσκαλον τιμήσωμεν Σμύρνης, Πολύκαρπον σεπτόν, ἀθλοφόρον ὡς στεῤῥὸν πυρὶ

ὁλοκαυτωθέντα, αὐτοῦ λιτὰς ἐκζητοῦντες πρὸς ἀρετῆς καρπὸν πολύφορον.

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων.

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ὡς ῥόδα νοητά, καὶ χαρίτων ταμεῖα, ἐφάνησαν ἐκ γῆς, τὰ σεπτὰ ὑμῶν σκήνη, πανένδοξοι μάρ-

τυρες,  Ἐκκλησίας  ἐδραίωμα, διαπνέοντα, τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν, καὶ παρέχοντα,  ὀσμὴν ζωῆς

τοῖς ἐκ πόθου, ὑμᾶς μακαρίζουσι.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος Λαζάρου.
(ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια)

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἱερόαθλε Μάρτυς Ὑψίστου Λάζαρε, ὁ κατασβέσας καμίνου τὸ πῦρ αἱμάτων ῥοαῖς τῶν τιμίων

σου ἐσχάτοις ἐν ἔτεσιν, ὡς Μαντινείας φῶς λαμπρὸν καὶ Τριπόλεως φανὸν ὑπέρφωτον σὲ τιμῶ-

μεν καὶ ἐκζητοῦμεν σὴν χάριν οἱ ἐν πυρὶ παθῶν καιόμενοι.

Ἀπολυτίκιον τῆς ὁσίας Γοργονίας. 
(ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια)

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Γοργονίαν, ὁμαίμονα εὐφημήσωμεν, τὴν θεοφόρον Ἁγίαν, τοῦ Γρηγορίου, λαμπρῶς Θεολόγου,

τὴν ὀξύνουν, ταπεινόφρονα, κοσμιωτάτην καὶ σεμνήν, διακρίσεως φανὸν καὶ αὔγασμα εὐσεβεί-

ας, ὡς γυναικῶν θείων εὖχος, αὐτῆς πρεσβείας ἐξαιτούμενοι.

Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Δαμιανοῦ τοῦ Ἐσφιγμενίτου. 

Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τὸν ἰσάγγελον βίον ἐπὶ τῆς γῆς διανύσαντα, καὶ τῆς θείας Τριάδος ναὸν τερπνὸν χρηματίσαντα,

ὁσίων τοῦ Ἄθω ἡ πληθύς, ζηλώσωμεν αὐτοῦ τὰς ἀρετάς, ἵνα καὶ τῆς θείας δόξης, σὺν αὐτῷ κλη-

ρωσώμεθα. Δόξα τῷ θαυμαστώσαντι αὐτῷ· δόξα τῷ ἁγιάσαντι· δόξα τῆς ποίμνης τῆσδε προ-

στάτην ἀναδείξαντι.

Ὑπὸ τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας προβλέπονται Ἀναγνώσματα τῆς Ἡμέρας. 

Ἐνταῦθα προκρίνομεν καὶ παραθέτομεν τὰ τῆς Πανηγύρεως, καθ ὅσον ὁλόκληρος ἡ Ακολουθία

εἶναι ἡ Εορτάσιμος πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου.

Ἐπισυνάπτομεν ὅμως ἐνταῦθα καὶ τὰ τῆς ἡμέρας.

ΤΡΙΤΗ ΛΔ´ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Καθολικῆς Β´Ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ Ἀνάγνωσμα   
(β´ 9-22)

Ἀγαπητοί, οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομέ-

νους τηρεῖν· μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος

καταφρονοῦντας· τολμηταί, αὐθάδεις! δόξας οὐ τρέμουσι βλασφημοῦντες· ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ

καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. Οὗτοι δέ, ὡς

ἄλογα ζῷα φυσικὰ, γεγενημένα εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσι βλασφημοῦντες, ἐν τῇ

φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται, κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ
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τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν, συνευωχούμενοι ὑμῖν, ὀφθαλ-

μοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ  ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας,  δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρί-

κτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίαις ἔχοντες, κατάρας τέκνα! καταλιπόντες τὴν εὐθεῖαν

ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγά-

πησεν· ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον

ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. Οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐ-

λαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. Ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγό-

μενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς, ἐν ἀσελγείαις τοὺς ὄντως ἀποφυγόντας, τοὺς ἐν πλά-

νῃ ἀναστρεφομένους, ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθο-

ρᾶς· ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται. Εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν

ἐπιγνώσει  τοῦ Κυρίου καὶ  Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,  τούτοις  δὲ  πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται,

γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. Κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν

ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. Συμ-

βέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα· καὶ ὗς λου-

σαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου. 

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΙΖ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον
(ιγ´ 14 - 23)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ὅταν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου

οὐ δεῖ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω- τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν

μηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ

ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος.

ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.

Καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέ-

ρας. Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται

καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν πάν-

τα. 
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