Δευτέρα 4 Ἰουνίου 2012. Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως.
Εἴδησις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μητροφάνους, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως θὰ ψαλλεῖ τῇ Τρίτῃ (5 Ἰουνίου) μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν.

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἐν τῷ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν, στιχολογοῦμεν τὴν α΄ στάσιν τοῦ·
Μακάριος ἀνήρ…Εἰς δὲ τὸ· Κύριε ἐκέκραξα…ἱστῶμεν στίχους Ϟ΄ καὶ
ψάλλομεν τὰ στιχηρὰ τοῦ ἁγίου· Τῆς Τριάδος τὸν πρόμαχον…Ὅτε σκῆπτρα βασίλεια…Ὑπὲρ ἥλιον ἔλαμψας…Ὅλος ἱερώτατος…Ἤστραψεν ὁ
βίος σου…Ὁ νοῦς σου ταῖς νεύσεσι…Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου· Τὸν
ἐν σαρκὶ ἰσάγγελον βίον σου…Καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· Εἴδομεν
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν…Εἴσοδος. Τὸ· Φῶς ἱλαρόν…τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν τὰ στιχηρὰ προσόμοια τοῦ ἁγίου· Μεγας, ἀνεδείχθης ἀληθῶς…Ἄγει, κατὰ χρέος ἡ σεπτή…Λύμην, τῆς Ἀρείου
δυσσεβοῦς…Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου· Σήμερον ἀνέτειλεν ἡμῖν τοῦ
Ἱεράρχου ἡ σεβάσμιος πανήγυρις…Καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· Βασιλεῦ οὐράνιε…Τό· Νῦν ἀπολύεις…Τρισάγιον, καὶ Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου· Τὸ μέγα τῆς Τριάδος μυστήριον κηρύττων…Δόξα καὶ νῦν, τῆς
ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, κανόνα τῆς Θετόκου καὶ οἴκους οὐ λέγομεν.
Ψάλλομεν δὲ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου, Ἐπι-
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σκόπου Τύρου (5 Ἰουνίου). Εἰς τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς·
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε…
Ἐν τῷ μεσονυκτικῷ
Ἀναγινώσκομεν τὸ καθ’ ἡμέραν μεσονυκτικόν. Εἰς τὸ α΄ τρισάγιον,
ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Εἰς δὲ τὸ β΄
τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε…
Ἐν τῷ ὄρθρῳ
Εἰς τὸ· Θεὸς Κύριος…ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου· Τὸ μέγα τῆς Τριάδος
μυστήριον κηρύττων…Δόξα· τὸ αὐτό…Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Εὐθὺς ἡ στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ
ἀναγνώστης· Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν…Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Ζ΄
κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει· Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν
Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς· μικρὰ συναπτὴ καί· Ὅτι σὸν τὸ κράτος…Ὁ χορός· Ἀμήν, καὶ ψάλλεται τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· Δόγμα ἔνθεον ἐπικρατύνας…Δόξα· τὸ αὐτὸ…Και νύν, της εορτής· Συνάττω, συνυμνῶ…Εἶτα ὁ
ἀναγνώστης· Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Η΄
κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει· Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν
Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς· μικρὰ συναπτὴ καί· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος…Ὁ χορός· Ἀμήν, καὶ ψάλλεται τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· Νέος γέγονας Μώσης τοῖς ἔργοις…Δόξα· τὸ αὐτό…Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· Χριστοῦ
τοὺς Μαθητάς…Εὐθὺς ὁ Πολυέλεος. Εἶτα, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· Κατὰ
παθὼν βασιλεύσας τῶν τῆς σαρκός…Δόξα· τὸ αὐτό…Καὶ νῦν, τῆς
ἑορτῆς· Μετὰ τὴν ἔγερσιν Χριστέ…Εὐθὺς ἡ ἀναβαθμοί, τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. Προκείμενον· Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν…Εὐαγγέ-
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λιον τοῦ ἱεράρχου· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς
θύρας…(Ἰωάν. ι΄ 1-9), ὁ ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου. Ὁ ν΄ ψαμὸς χῦμα.
Δόξα· Ταῖς τοῦ ἱεράρχου…Καὶ νῦν· Ταῖς τῆς Θεοτόκου…Εἰς τὸν στίχον,
τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου· Τὸν ἐν σαρκὶ ἰσάγγελον…
Εἶτα οἱ κανόνες· ὁ α΄ τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν εἱρμῶν, εἰς Ϟ΄ τροπάρια
καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου εἰς η΄ τροπάρια. Λέγομεν δὲ ἐν τῷ κανόνι τοὺς ιβ΄
στίχους ἐκ τῶν ᾠδῶν τοῦ Ψαλτηρίου. Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ β΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς· Θείῳ καλυφθείς…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον τῆς
ἑορτῆς· Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε…Εἶτα τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· Ἀποστόλων τοὺς τρόπους καὶ τὰς φωνάς…Δόξα καὶ νῦν, τῆς
ἑορτῆς· Οἱ του Σωτῆρος ἐρασταὶ χαρὰς ἐπλήσθησαν…Ἀφ’ ἕκτης κοντάκιον τοῦ ἁγίου· Τὸν Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ Μητροφάνην…καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ· Ὁ μυστολέκτης τῶν Θεοῦ ἀῤῥήτων μυστηρίων…Συναξάριον τοῦ
μηναίου. Ἡ τιμιωτέρα στιχολογείται.
Ἑξαποστειλάριον τοῦ ἁγίου· Φῶς τριλαμπέστατον μάκαρ…καὶ τῆς
ἑορτῆς· Τὸ Πανάγιον Πνεῦμα…Εἰς τοὺς αἴνους, ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ
ψάλλομεν τὰ δ΄ στιχηρὰ τοῦ ἁγίου· Ἀναλαβὼν τοῦ Χριστοῦ τὴν πανοπλίαν…Ξενοπρεπώς σου τὸν βίον διανύσας…Ὁ ἐπαξίως κομήτης Κωνσταντῖνος…Ὑπερουράνιον ἄρτον προσκομίζων…Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τοῦ
ἁγίου· Μητρὸς παμφαούς…Καὶ νῦν, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς· Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον…Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ
ἁγίου· Τὸ μέγα τῆς Τριάδος μυστήριον κηρύττων…Δόξα καὶ νῦν, τῆς
ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Ἐκτενής, ἀπόλυσις καὶ ἡ α΄
ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου· Τὸ μέγα τῆς
Τριάδος μυστήριον κηρύττων…Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

4

τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά, καὶ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς ἐκ τοῦ πρώτου κανόνος τοῦ ἁγίου
ἡ γ΄ ᾠδή, εἰς δ΄ τροπάρια, καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου κανόνος ἡ Ϟ΄ ᾠδή, εἰς δ΄
τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ· Ὑψώθητι Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου· ᾄσωμεν καὶ
ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς σοι Ἀλληλούϊα. Εἶτα τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…του αγίου· Τὸ μέγα τῆς Τριάδος μυστήριον κηρύττων…τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς ἢ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ…Δόξα, τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου· Τὸν Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ Μητροφάνην…Και νύν, το
κοντάκιον της εορτής· Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε… Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τοῦ ἁγίου. Ἀπόστολος: α. τῆς ἡμέρας· Δοῦλος
Ἰησοῦ Χριστοῦ…(Ρωμ. α΄ 1-7), ὁ ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς α΄ ἑβδομάδος μετὰ
τὴν Πεντηκοστήν, β. τοῦ ἁγίου· Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς…
(Ἑβρ. ζ΄ 26-28, η΄ 1-2), ὁ ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου. Εὐαγγέλιον, ὁμοίως: α.
τῆς ἡμέρας· Περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν…(Ματθ. δ΄ 23-25, ε΄
1-13), ὁ ζήτει τῇ Τρίτῃ τῆς α΄ ἑβδομάδος μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, β. τοῦ
ἁγίου· Ἑγώ εἰμι ἡ θύρα δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται…(Ἰωάν. ι΄ 910), ὁ ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου. Εἰς τὸ Ἑξαιρέτως τὸ· Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν· Εἰς μνημόσυνον…Ἀντὶ τοῦ· Εἴδομεν τὸ φῶς…τὸ ἀπολυτίκιον
τῆς ἑορτῆς· Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν…Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου…
Δόξα καὶ νῦν, οἱ δύο ψαλμοὶ· Εὐλογήσω τὸν Κύριον…Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός
μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἑορτῆς.

